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Xavi Esteve i Selver Dzigal
tanquen la plantilla del
Club Bàsquet Castellar
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Laia Cabot 
competeix per 
arribar a ser  
‘top model’

 L’Iniesta del ‘Crackòvia’ farà el pregó

Ja hi ha 1.500 firmes contra
el tancament del CAP a la nit

El govern municipal porta una moció al ple de 
dimarts que sol·licita alternatives a la tisorada 
en matèria sanitària

L’alcalde envia una carta al conseller Boi Ruiz 
en què li demana que reconsideri la supressió 
de les urgències del CAP

Cinquanta entitats 
col·laboraran en
més de 100 actes

La Troba Kung 
Fu, plat fort de 
Festa Major

 Reunió de l’alcalde i la regidora de Salut amb els treballadors del CAP de Castellar dilluns passat. || JOSEP GRAELLS
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Des que es va fer públic que el 
Servei Català de la Salut havia 
decidit tancar el Centre d’Aten-
ció Primària de la vila a les nits i 
reduir el nombre d’ambulàncies, 
les veus dissonants amb la mesu-
ra no s’han fet esperar. Les dis-
crepàncies arriben des de la so-
cietat, des dels treballadors del 
CAP i dels usuaris del centre, però 
també des del govern municipal i 
des d’alguns partits polítics.

Així, un col·lectiu de metges, 
infermers i zeladors del servei 
d’Atenció Continuada i Urgències 
(ACUT) del CAP Castellar va lliu-
rar dilluns, 11 de juliol, a l’Ajunta-
ment més de 600 signatures d’ad-
hesió a la declaració institucional 
contra el tancament de l’ambula-

tori a la nit i la reducció d’hores 
del servei d’ambulàncies de Cas-
tellar. Sumades a les que s’han re-
collit per Internet i en diferents 
punts d’atenció municipals, com 
El Mirador i l’Espai Tolrà, ja són 
més de 1.500 les adhesions ciuta-
danes al manifest conjunt publicat 
la setmana passada pels ajunta-
ments de Castellar i Sant Llorenç 
Savall. 

A la reunió, l’alcalde de la 
vila, Ignasi Giménez, i la tinent 
d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, Glòria Massagué, van 
valorar amb els  professionals sa-
nitaris les diferents vies institu-
cionals que ha obert el consistori 
arran del pla de mesures d’estalvi 
que ha impulsat el Servei Català 
de la Salut de la Generalitat. “Ens 
van fer entrega de 600 signatu-
res que han recollit i ens van 
expressar que no  estan d’acord 
que la ciutadania perdi aquest 
servei que ha costat tant d’acon-
seguir”, afirma Massagué.

En la línia de protestar con-
tra aquesta mesura, l’alcalde Gi-
ménez ha enviat una carta al con-
seller de Salut de la Generalitat, 
Boi Ruiz, per tal de demanar-li 

El Vallès promet mobilitzacions

Dimarts 12, a les sis de 
la tarda es va realitzar 
una reunió amb diferents 
Plataformes en defensa 
de la Sanitat Pública al 
carrer Salut de Sabadell. 
Allà es van reunir fins a 
24 associacions d’arreu 
del Vallès, ja que segons 
una nota de premsa 
del Departament de 
Salut, fins a 34 Centres 
d’Atenció Primària de la 
zona Vallès Occidental 
Est tancaran o reduiran 
l’horari durant l’estiu. 
Segons el comunicat, 
l’ordenació de l’atenció 
primària ha estat 
consensuada pel Servei 
Català de la Salut, amb la 
Corporació Sanitària Parc 
Taulí i l’Institut Català 
de la Salut i comunicada 
als diferents ajuntaments 
del territori. “Els canvis 
afecten als dispositius 
que tenen marges de mi-

llora en termes d’eficàcia 
i eficiència, i als serveis 
que menys s’utilitzen 
per part dels ciutadans”, 
diu la nota de premsa. 
Un dels treballadors del 
servei d’atenció continua-
da al CAP Castellar, Pere 
Torres, va assistir a la re-
unió a Sabadell: “No puc 
avançar esdeveniments, 
però la moguda que hi 
haurà serà gran. No crec 
que el conseller d’Interi-
or, Felip Puig, disposi de 
tants agents per fer front 
a les mobilitzacions que 
haurà provocat el seu 
govern”. Els participants 
a l’assemblea van acordar 
realitzar accions d’infor-
mació i mobilitzacions. 
“Estem reivindicant drets 
fonamentals”, afirma Tor-
res, que a més afegeix: 
“Fins ara érem micro-
gotes, ara comencem a 
ser gotes cohesionades”.     

Front comú per evitar 
que el CAP tanqui a la nit 

L’alcalde Ignasi 
Giménez ha demanat 
per carta al conseller 
de Salut, Boi Ruiz, 
que repensi la decisió

 Cristina Domene

  Dos metges, dos zeladors sanitaris i un infermer parlen amb l’alcalde de la vila i amb la tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones sobre el tancament . || J.G.

que reconsideri les decisions de 
tancar el servei d’urgències del 
CAP entre les 00 i les 08 hores i 
de reduir en vuit hores els serveis 
que presten les dues ambulàncies 
de què disposa la vila.  “La carta 
va sortir dimarts mateix i dema-
nem que es reconsideri aquesta 
opció, perquè des de Castellar 
estem disposats a buscar una 
solució”,  assegura la tinent d’al-
calde.

Ja s’han recollit 1.500 signatures a Castellar del Vallès en contra de les retallades en sanitat

El govern porta una 
moció al ple que demana 
alternatives a la tisorada

El PSC sosté que s’ha 
produït un greu atemptat 
contra la qualitat sanitària

altres fronts || La majoria dels 
ciutadans de Castellar i dels tre-
balladors del CAP també estan en 
desacord amb aquestes mesures. 
“Fa 8 anys que estic d’inferme-
ra d’adults i treballo al torn de 
tarda - diu Àngels Batlle-. Com a 
treballadora només m’afecta a 
les guàrdies, però com a ciutada-
na em sembla molt malament. El 
servei d’urgències a les nits va 
costar molt d’implantar perquè 
ara el treguin, a més no només 
afecta a Castellar sinó també a 
Sant Llorenç. Penso que es po-
dria retallar en altres coses. 
A més, com a treballadora del 
CAP, també vull donar suport 
als meus companys de l’ACUT, 
els de la nit”. Els partits locals 
també volen dir la seva. Si la set-
mana passada, PSC, Altraveu i PP 
se sumaven a la declaració insti-
tucional, aquesta setmana el PSC 
ha enviat una nota de premsa on 
exigeix a la Generalitat que “aturi 
aquestes decisions, ja que supo-
sen un greu atemptat contra la 
qualitat de la sanitat pública a 
Castellar del Vallès” i on assegu-
ra que el grup parlamentari soci-
alista presentarà davant el Parla-
ment una proposta de resolució 
que insta al Govern de la Genera-
litat a anul·lar la decisió.

moció al ple || L’equip de govern 
presentarà la setmana que ve una 
proposta de moció al Ple munici-
pal que tindrà lloc dimarts 19 de 
juliol. En aquest text es sol·licitarà 
al Departament de Salut que estu-
diï alternatives que puguin facili-
tar un ajust pressupostari, sense 
que això signifiqui l’eliminació del 
servei d’urgències de l’ambulato-
ri, i en conseqüència, una reducció 
sensible de la qualitat de la sanitat 
pública al municipi. 
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  Cristina Domene

De les coses que més molesten a 
un ciutadà quan passeja pel car-
rer és trobar excrements de gos-
sos que els seus amos no els han 
recollit. Malgrat que a Castellar 
encara hi ha gent irrespectuosa 
que no sap qui són els seus deu-
res quan treu a passejar la seva 
mascota, sembla que a la vila, 
cada vegada més, la gent està 
sensibilitzada sobre com actuar 
amb els animals domèstics.

Ho demostren els resultats 
de la campanya que ha fet la Po-
licia Local entre els dies 20 de 
juny i l’1 de juliol amb l’objectiu 
de comprovar si els propietaris 
d’animals domèstics compleixen 
l’Ordenança reguladora de la Ti-
nença d’Animals Domèstics i les 
normes relatives a la presència 
de gossos a la via pública.

“Aquests controls –expli-
ca Joan Alonso, cap de la poli-
cia local – s’han fet al matí, a la 
tarda i al vespre, amb un cotxe 
no logotipat i una persona de 
paisà perquè sigui més fàcil 
veure les persones que come-
ten infraccions”.

Durant aquests dies, els 
agents han realitzat 164 controls, 
39 dels quals han donat inici a un 
expedient sancionador per l’in-
compliment de l’ordenança. La 
majoria de les infraccions de-
tectades, un total de 31, s’han 
produït perquè el gos no estava 
censat. “És curiós perquè cada 
any es fa una campanya per re-

La Policia Local constata un 
comportament cívic al carrer
Dels 164 controls sobre tinença d’animals fets per la policia, només 6 han estat negatius. Ara, controlen el soroll de les motocicletes

Fins diumenge, es faran 17 controls de sonometria

Durant tota aquesta setmana, i fins el proper 
diumenge 17, la Policia Local està realitzant una 
campanya per controlar la sonometria de vehi-
cles, per tal de detectar aquells que superin el 
límit de soroll establert a l’Ordenança regulado-
ra de la qualitat sonora de la vila. Joan Alonso, 
cap de la Policia Local, explica que s’han adhe-
rit a la campanya, promoguda pel Servei Català 
de Trànsit: “El Servei fa la campanya sobre el 
casc, en els conductors i acompanyants, però 
nosaltres aprofitem per fer la campanya de 
sonometria perquè una de les coses que pot 
provocar molèsties als veïns, sobretot a l’estiu 

que tenim les finestres obertes, són les motos 
que van amb el tub d’escapament inadequat”. 
No obstant això, el cap de la policia assegura que 
quan van planejar la campanya, van detectar que 
aquest any està tot bastant tranquil en relació 
amb el soroll. A més, no s’han sumat a la campa-
nya del casc perquè “a Castellar és difícil veure 
algú sense el casc, potser fa uns anys controlà-
vem que el portessin ben cordat, però ara no hi 
ha gairebé incidències d’aquest tipus”. 
Els infractors disposaran d’un termini màxim de 
15 dies a partir de la denúncia inicial per tal d’ar-
ranjar les deficiències dels seus vehicles. || C.d,

JOSEP GRAELLS

cordar que és obligatori cen-
sar i xipar l’animal domèstic. 
I és més curiós que, en els con-
trols, hem trobat gairebé tots 
els animals xipats que és un 
tràmit que s’ha de pagar, però 
31 sense censar, que és un trà-
mit gratuït”. 

De les altres d’infraccions, 
6 de les denúncies s’han fet con-
tra amos de gossos que portaven 
els seus animals deslligats, una 
per detectar un gos embrutant 
la via pública i una altra per dur 
el gos sense xip.

ciutadans conscienciats || Des-
prés de valorar les dades, Joan 
Alonso, fa una valoració positi-
va: “A banda de les sancions 
pel tema del cens, que és un 
tràmit administratiu, la resta, 
que seria el més greu, són nú-
meros baixos. Que de 164 con-
trols, només n’hi hagi 6 de ne-
gatius està molt bé. Sembla 
que les campanyes informati-
ves i de control que s’han anat 
realitzant han donar resultat. 
A Castellar hi ha gent molt sen-
sibilitzada, de moment”, apun-
ta Alonso. 

En els cas dels animals no 
censats, els propietaris tenen 
15 dies per esmenar la infrac-
ció per tal de reduir o aturar la 
sanció. Durant tot l’any la Poli-
cia realitza controls periòdics 
sobre l’Ordenança reguladora 
de la Tinença d’Animals Domès-
tics, mentre que una vegada a 
l’any es porta a terme aquesta 
campanya intensiva. 



a castellarenca Laia 
Cabot pot convertir-se, 
el proper dia 28 de juli-

ol, en una ‘top model’ que repre-
senti a Espanya al món a través 
de l’empresa internacional Elite 
Model Look. La jove, de només 15 
anys, va presentar-se a les pro-
ves que es van fer fa unes setma-
nes a Barcelona i de les 400 noies 
que van assistir només van passar 
a la final 7 concursants que des-
prés van competir amb la resta 
de guanyadores de les altres co-
munitats autònomes. Després 
d’aquesta final que es va celebrar 
a Madrid, Cabot també va quedar 
entre les millors, “això significa 
molt per a mi i ho faré el millor 
que pugui”.

De moment els premis que 
s’ha emportat la castellarenca 
han estat 200 euros en depilació 
làser i dues entrades per a un bal-
neari, però el plat fort encara no 
s’ha servit.

A finals d’aquest mes de ju-
liol Elite Model Look escollirà, 
entre les 10 finalistes, quina re-
presenta Espanya a la final mun-
dial que es farà a Xangai, quines 
tindran contracte amb l’empresa 
i quines podran treballar com a 
model a algunes de les passarel-
les més prestigioses.

 Aquest concurs compta cada 
any amb més de 350.000 partici-
pants - en què només s’admeten 
les noies de 14 a 22 anys i que facin 
un mínim de 1,72 d’alçada- ja que 

  Alba González 

  La castellarenca Laia Cabot a la plaça Calissó.  || JOSEP GRAELLS

La castellarenca Laia Cabot pot convertir-se en la representant d’Espanya 
en un concurs de bellesa que es farà a Xangai a finals de juliol de la mà 
de la prestigiosa empresa Elite Model Look

A un pas de l’elit 
de les ‘top models’

REPORTATGE

L

Cindy Crawford o Linda 
Evangelista tenen els 
seus inicis també en 
aquest certamen

De fet, el concurs de què par-
lem es va crear l’any 1983 sota el 
nom “Look of the year” i models 
de renom com Cindy Crawford, 
Linda Evangelista o Gisele Bun-
dchen tenen els seus inicis en 
comú ja que totes van començar 
les seves carreres participant en 
aquest certamen.

“A mi em faria molta il·lusió 
anar fins a Xangai, però he vist 
la resta de companyes que han 
arribat fins a la final i la veritat 
és que ho veig molt difícil perquè 
són totes molt guapes”, comen-
ta la model castellarenca que sens 
dubte està molt il·lusionada per 
poder anar a Shangai però enca-
ra queden uns dies perquè aquest 
somni es faci realitat o no. 

De tota manera, encara que 
la Laia no acabi viatjant fins al 
país asiàtic, és molt possible que 
acabi treballant com a model, un 
fet que per a ella és “tot un repte 
perquè mai havia pogut accedir 
fins aquest món” i ara pot fer un 
gran salt, i tot això ho ha aconse-
guit amb només 15 anys. 

Elite Model Look és una empresa 
a nivell mundial i les proves que 
porten a terme tenen lloc en més 
de 55 països de les quals surt, com 
a mínim, una representant. 
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  Rocío Gómez 

El cap de setmana passat, Caixa Pe-
nedès va organitzar unes jornades 
de portes obertes per tal de donar a 
conèixer l’oferta d’habitatges a Cas-
tellar, i oferir als interessats un avan-
tatjós finançament. Tot i que les jor-
nades programades a Castellar van 
tenir menys afluència que a altres 
municipis catalans com Santa Per-
pètua o la Llagosta, on Caixa Pene-
dès també ha repetit la mateixa fór-
mula, Albert Puig, responsable de 
comunicació de l’entitat, assegura 
que “la iniciativa ha estat tot un 
èxit, hem realitzat un cinquante-
na de visites i hem assolit els nos-
tres objectius”. 

Durant les jornades s’han venut 
tres immobles tot i que la previsió, se-
gons Puig, és arribar als 13. Comprar 
un habitatge es fa de manera “refle-
xiva”, segons assegura el responsa-
ble de comunicació de Caixa Pene-
dès. “Comprar un pis pot canviar 
la vida d’una família, és una deci-
sió molt important que s’ha de me-
ditar amb temps si no ho tens gaire 
clar. Després d’un parell de setma-
nes preveiem formalitzar una dese-
na de vendes més”, afegeix Puig.

La campanya de Caixa Pene-
dès oferia als compradors un des-
compte de fins a un 40% en el valor 
de l’habitatge amb un finançament 

50 persones s’interessen 
pels pisos de Caixa Penedès
Durant les jornades de portes obertes de l’entitat a Castellar s’han venut 
tres habitatges i s’està gestionant la compra d’una desena d’immobles més

de fins al 100%. Segons Puig, “en 
el context de crisi econòmica, 
l’oferta i la demanda s’han de tro-
bar”. “Si no oferim descomptes 
i bonificacions atractives ningú 
es plantejarà seure en una taula 
per parlar de comprar un habi-
tatge”, confessa el cap de premsa 
de Caixa Penedès.

En la darrera jornada que va 
tenir lloc diumenge, representants 
del moviment 15-M castellarenc, es 
van manifestar a les portes de l’ofi-
cina de Caixa Penedès de l’avingu-
da Sant Esteve. El col·lectiu és par-
tidari de la dació en el pagament 

de l’habitatge. Segons Puig, la ma-
joria de pisos exposats a Castellar 
no provenen de l’execució immobi-
liària tal i com se’ls recrimina des 
del moviment. “L’execució immo-
biliària d’un pis significa el fra-
càs d’un crèdit i de la nostra en-
titat, perquè no hi ha possibilitat 
de refinançament. Caixa Penedès 
vol vetllar pels clients que diposi-
ten els seus diners a casa nostra”, 
explica Puig. “Gairebé tots els im-
mobles que oferim són d’obra 
nova o de segona mà a zones de 
primera residència”, puntualitza 
el cap de comunicació.  

 Jornada de portes obertes a l’oficina de Caixa Penedès de Castellar || J.GRAELLS

Premi de 300.000 euros de CatalunyaCaixa per a un castellarenc

CatalunyaCaixa ha premiat el castellarenc Roger Vilaclara amb 300.000 euros per triar un pis d’entre tota 
la cartera de pisos de l’entitat, CX Immobiliària. Si CatalunyaCaixa va ser l’entitat pionera en llançar al mer-
cat un Pack Immobiliari amb mesures que ajudaven a salvar les possibles barreres a l’hora  de la decisió de 
comprar un pis, recentment es va estrenar com la primera  entitat a llançar una solució financero-immobi-
liària del mercat: el “dipòsit superpis”. Aquest dipòsit ha canalitzat 18 milions d’euros, amb gairebé 32.000 
imposicions. Amb aquest dipòsit, el client que el formalitzés tenia la possibilitat, en entrar en un sorteig, de 
guanyar “un pis per la cara” i Vilaclara va obtenir el premi despré d’un sorteig que es va fer dilluns.
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  Jordi Rius

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès és un dels integrants del grup 
de treball que ha impulsat l’Ad-
ministració Oberta de Catalunya 
(AOC) per acabar implantant la 
finestreta única empresarial als 
ens locals. Aquest grup de treball, 
que va fer la seva primera reunió 
aquest dilluns, està format a més 
per la Generalitat, la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Cas-
tellbisbal.

En síntesi, el que persegueix 
aquest grup és “treballar en tots 
aquells tràmits que es desen-
volupen a partir de la directi-
va 2006/123/CE del Parlament 
Europeu que té com a paradig-
ma facilitar els tràmits perquè 
s’implanti la finestreta única 
empresarial”, explica el regidor 
coordinador de l’Àrea de Serveis 
Centrals, Òscar Lomas. El grup de 
treball vol reduir els tràmits per 
obrir una empresa davant de l’ad-
ministració pública en una web o 
aplicació informàtica de manera 
que aquests siguin més àgils, sen-
zills i efectius. 

El fet que l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès s’hagi incor-

Castellar vol impulsar la 
finestreta única empresarial
L’Ajuntament s’ha integrat en un grup de treball que coordina l’Administració Oberta de Catalunya per simplificar els tràmits burocràtics

porat a aquest grup és fruit de la 
trobada que l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez i el regidor Lomas 
van tenir amb el director gerent 
del Consorci AOC, Joan Anton Oli-
vares la setmana passada a El Mi-
rador. Precisament aquest espai 
de coneixement del centre de Cas-
tellar serà l’escenari “de jornades 
de difusió de la finestreta única 
empresarial”, constata el regidor 
coordinador de l’Àrea de Serveis 
Centrals.

el teixit empresarial|| A la troba-
da amb el consorci AOC, també es 
va acordar que s’incorporessin al 
grup de treball membres del tei-
xit empresarial perquè “sigui el 
propi interessat, l’empresari,  
perquè treballi conjuntament 
amb l’administració”.

La directiva comunitària 
2006/123/CE, que havia d’haver 
estat implantada el 31 de desem-
bre de 2009. Moltes de les reducci-
ons de les tramitacions a què obli-

ga la normativa estan en fase de 
debat parlamentari. Aquest cert 
retard fa que “sigui important 
posar-nos a treballar ben aviat” 
assegura Lomas. De moment, a 
la primera reunió de dilluns pas-
sat entre tots els integrants del 
grup de treball es va fixar un ca-
lendari per als propers mesos amb 
l’objectiu de poder tenir “els pri-
mers fruits i poder donar la di-
fusió necessària de totes les tra-
mitacions”.

 El regidor Òscar Lomas, l’alcalde, Ignasi Giménez, i el director gerent de l’AOC, Joan Anton Olivares a El Mirador. || J.G.

Acccidents sense ferits 
al carrer Garrotxa

dimarts al matí es va produir un 
accident de trànsit entre dos cot-
xes a la cruïlla del carrer Garrotxa 
amb el de Segarra. Com a resultat 

de la colisió, dues persones van 
quedar ferides de caràcter lleu. Els 
vehicles implicats eren un Hyun-
dai  Accent, conduït per un veí de 
Granollers i una furgoneta Peuge-
ot Partner, propietat d’un veí de la 
urbanització del Racó. 

Comerç Castellar fa el sorteig de 
la promoció primavera-estiu

dimecres de la  setmana passada, 
l’entitat Comerç Castellar va dur a 
terme el  quart sorteig de la Pro-
moció Primavera-Estiu. El sorteig 

es va dur a terme al final de la re-
unió que l’entitat va mantenir amb 
la nova regidora de Comerç, Anna 
Màrmol, que va accedir a escollir 
les 18 butlletes guanyadores de la 
promoció. El proper sorteig serà el 
19 de juliol.

El tauler 
d’edictes en 
paper té els dies  
comptats

Un dels darrers projectes 
de l’AOC a Castellar ha 
estat l’e-Tauler, el tauler 
d’edictes electrònic, que 
des d’aquest mes es 
pot consultar al tòtem 
informatiu d’El Mirador i 
a la Seu Electrònica de la 
pàgina web www.caste-
llarvalles.cat. En aquest 
sentit, el regidor coordi-
nador de l’Àrea de Serveis 
Centrals, Òscar Lomas, 
ha avançat que al ple de 
setembre es presentarà 
l’ordenança d’adminis-
tració electrònica que 
suposarà la desaparició 
del tauler d’edictes en 
paper ubicat actualment 
al Palau Tolrà. D’aquesta 
manera, segons Lomas, 
també s’estalviarà en 
el cost d’impressió 
dels documents.
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  Redacció

L’Obra Social Benèfica va orga-
nitzar divendres de la setmana 
passada un berenar de germanor 
amb  familiars, treballadors i avis 
de la residència. En la línia de ce-
lebrar un dia de portes obertes, es 
buscava que els familiars s’impli-
quessin assistint a totes les acti-
vitats. A l’hora de la veritat, però, 
les activitats van quedar reduïdes 
a quatre cançons i a un petit reci-
tal de poemes d’una resident que 
va guanyar fa poc un concurs de 
Jocs florals de residències a Sant 
Cugat del Vallès.

L’objectiu de la trobada, 
aconseguir que persones amb fa-
miliars a la residència s’hi acos-
tin més, es va aconseguir i es va 
gaudir d’una bona vetllada de ger-
manor que va servir per donar la 
benvinguda a l’estiu. Així, molts 
dels espais de l’Obra Social Benè-
fica es van decorar amb garlan-
des que van col·locar familiars i 
treballadors. Tant familiars com 
empleats de l’OSB van col·laborar 

L’OSB, amb berenar d’estiu
Familiars, treballadors i avis van celebrar un àpat per reunir tota la comunitat

en l’elaboracio i preparació del be-
renar.

La intenció de cara al pròxim 
any és que el berenar es pugui fer 

 Familiars i residents en el moment del berenar.  || OSB

a la primavera i així es donarà la 
possibilitat que vinguin més fami-
liars, ja que molts ja es troben de 
vacances per aquestes dates. 

  Redacció

Cuina Vallès promou 
el tomàquet Montgrí

El Sant Esteve grava un lipdub

Cuina Vallès, iniciativa gas-
tronòmica que agrupa 11 res-
taurant del Vallès Occidental 
entre ells el restaurant Garbí 
de Castellar, organitza unes 
jornades gastronòmiques al 
voltant del tomàquet Montgrí, 
una varietat tradicional de to-
màquet que ha estat selecci-
onada per les seves caracte-

L’escola Sant Esteve acaba 
de penjar a youtube la prime-
ra versió d’un lipdub que es 
va enregistrar a l’escola pels 
volts de Setmana Santa. La 
versió definitiva ha d’inclou-
re els crèdits i als pares se’ls 
lliurarà un DVD amb imat-
ges d’assajos i fotos. El lip-
dub forma part de l’activitat 

rístiques sensorials. Entre el 18 
i el 31 de juliol,  els cuiners dels 
diferents restaurants que inte-
gren Cuina Vallès, treballaran a 
les seves cuines creant plats que 
realcin el gust d’aquesta varie-
tat. La Fundació Miquel Agustí 
ha escollit aquest tomàquet pel 
seu paladar (dolçor, bon equili-
bri dolç-àcid, textura cremosa i 
poca percepció de la pell) com 
pels mateixos agricultors pel seu 
rendiment. 

de comunitat on s’implica tota 
l’escola, des del professorat fins 
a les famílies, auxiliars adminis-
tratius o senyores de la neteja. 
L’any passat l’activitat comuni-
tària va consistir en un CD amb 
cançons. El lipdub es pot consul-
tar a youtube indicant “Lip dub 
Escola St Esteve” al buscador 
del web.  || REdACCiÓ



‘assemblea setmanal del 
moviment 15-M del Vallès 
Occidental va tenir lloc 

el passat 7 de juliol a la plaça del 
Mercat de Castellar, vila amfitrio-
na de la trobada per un dia. 

Representants del col·lectiu 
d’indignats de Sentmenat, Santa 
Perpètua, Sant Cugat, Badia del 
Vallès, Barberà dels Vallès, La 
Floresta, Sant Quirze, Sabadell i 
Castellar es van aplegar la tarda 
del 7 de juliol a la plaça castella-
renca per debatre sobre qüestions 

com les retallades de la Generali-
tat en àmbits com la sanitat que 
afecten a municipis com Badia o 
el mateix Castellar, que veurà re-
duïts alguns dels serveis que fins 
ara oferia el seu Centre d’Atenció 
Primària, com fer exemple, l’aten-
ció continuada i la cobertura de les 
ambulàncies. 

L’objectiu de la trobada, però, 
a banda d’informar de les accions 
que els diferents col·lectius d’in-
dignats estan duent a terme arreu 
del Vallès, era coordinar les acti-
vitats que organitzaran conjunta-
ment els indignats vallesans. N’és 
un exemple el sopar d’etiqueta que 

  Rocío Gómez

  Assemblea del moviment d’indignats del Vallès Occidental del passat dijous a la plaça del Mercat de Castellar || J. GRAELLS

Les retallades en sanitat van protagonitzar 
l’assemblea setmanal del moviment d’indignats 
del Vallès Occidental que va tenir lloc a la vila 

tindrà lloc aquest vespre a partir 
de les 21h a la plaça d’El Mirador 
de Castellar, sopar popular on qui 
vulgui participar haurà de contri-
buir  portant alguna cosa per men-
jar i beure. Durant la nit, els indig-
nats acamparan a la plaça d’El 
Mirador. Altres accions conjuntes 
que es duran a terme seran la 15-M 
Street Party que tindrà lloc demà a 
Badia, festa al carrer amb demos-
tracions artístiques populars com 
batalles de “galls” i breakdance. 

Durant la trobada, alguns 
membres del col·lectiu han mani-
festat que cal lluitar per mantenir 
viva la flama del moviment, perquè 

“quan el poble parla, tard o d’ho-
ra se l’escolta”, i, segons assegu-
raven, “no és moment per defa-
llir perquè els polítics comencen 
a escoltar i reaccionar davant de 
les peticions ciutadanes”. 

el robin hood català ||  El diven-
dres 8 de juliol l’activista Enric 
Duran va dur a terme a Castellar 
una conferència  sobre decreixe-
ment, ecoxarxes i auto-organit-
zació, emmarcada en les activi-
tats que programen els indignats 
de la vila. Enric Duran va assolir 
rellevància mediàtica perquè el 
2008 va demanar més de 492.000 

Castellar, 
amfitriona del 
15-M vallesà

euros en préstecs a diferents enti-
tats bancàries per demostrar que 
el capitalisme “fa fallida”, i posar 
de manifest la facilitat amb la que 
s’atorgaven els préstecs en plena 
bombolla immobiliària. Duran va 
invertir la major part dels diners 
en ONG.“Existeixen alternati-
ves al model capitalista, com per 
exemple iniciatives com la coope-
rativa integral catalana”, expli-
ca Duran. Segons l’activista, “no 
és viable continuar amb el model 
actual capitalista que ha provo-
cat un col·lapse tant econòmic 
com ecològic perquè es basa en 
la filosofia del creixement”. 

CRÒNICA
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POLÍTICA

Les Candidatures Alternatives del Vallès van 
aplegar diumenge 400 persones a la IV Bicicle-
tada en defensa dels camins, les vies verdes i els 
carrils bici. La sortida des de la plaça Major de 
Castellar va ser a les 9:30 del matí i els aproxi-
madament 50 participants de la vila es van tro-
bar posteriorment amb companys de Sabadell, 
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Ripollet i 
Rubí, per acabar finalment al Parc de la Riera 
de Cerdanyola del Vallès.

Martí Llobet, membre de l’Altraveu, reco-
neixia que “la part de lleure està molt bé per-
què descobrim diferents entorns, però la part 
reivindicativa és més pobra. De fet, encara no 
hem aconseguit el carril bici a Castellar des-
prés de quatre anys de reivindicacions”. 

ICV de Castellar del Vallès reclama que es 
facin públics els mèrits i capacitats dels dos 
càrrecs de confiança contractats per l’Ajunta-
ment. Dani Martínez, responsable d’acció po-
lítica d’ICV a Castellar ha manifestat que “la 
designació d’aquests dos càrrecs de confi-
ança en cap cas garanteix la competència 
professional de la tasca a desenvolupar”. 
Martínez ha afegit que els dos càrrecs de con-
fiança “no han passat cap mena de proves, ni 
demostren la seva idoneïtat ni professiona-
litat en el lloc que s’ha d’ocupar”. Martínez 
creu que es prioritza la proximitat partidista a 
l’hora de contractar-los.   || REdACCiÓ

Iván Matas, de 22 anys, és de dis-
sabte passat el nou president de 
Noves Generacions (NNGG) a 
Castellar, la branca juvenil del PP. 
Matas convida als joves castella-
rencs a sumar-se al seu projec-
te des d’aquesta nova entitat que 
fins ara no tenia presència al mu-
nicipi. “Em vaig afiliar a Noves 
Generacions perquè m’agrada 
la política del PP i volia apren-
dre més sobre el món polític”, 
constata Matas.

Per al president de Noves Ge-  Iván Matas, el quart per l’esquerra, amb membres del PP i NNGG . || J.G.

 Sortida dels participants des de la plaça Major. || J.G.

Iván Matas és el
primer president local

400 bicis del Vallès Més control dels
càrrecs de confiança

NOVES GENERACIONS  |  JOVENTUTS DEL PP

L’ALTRAVEU  |  IV BICICLETADA ICV  |  AJUNTAMENT

neracions a Castellar la principal 
preocupació dels joves a la vila és 
poder treballar. “No hi ha feina, 
Castellar és un poble petit i és 
difícil trobar feina però no és im-
possible”, assegura Matas.

El nou president del PP anima 
els joves a participar al projecte de 
Noves Generacions tot i que “aca-
bem de començar a Castellar”. És 
per això que demana que els i les 
joves castellarenques “ens trans-
metin les seves idees per posar-
nos a treballar”.  || J. R.
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Festa de fi de curs d’El Picarol

 Llar d’infants El Picarol

a llar d’infants El Picarol va celebrar la 
seva festa de final de curs, dissabte pas-
sat a l’Espai Tolrà. Els pares, mares i avis 
van poder gaudir dels grans moments 

que van oferir els petits amb disfresses del món del 

No al tancament 
del CAP per la nit

Carta oberta als  
Portaveus dels 
partits polítics 
de Castellar-Sant 
Llorenç Savall

  Personal del CAP Castellar,
     Cap Sentmenat i Sant Llorenç

Benvolguts Srs. del PSC-PSOE, 
Srs d’Altraveu,  Srs. d’ Esquer-
ra Republicana Sres. del Parti-
do Popular:
He llegit a l’Actual que tots cla-
men contra el tancament del CAP 
de Castellar, però cap de vos-
tès fa una anàlisi de la rendibili-
tat econòmica/social del tema en 
les seves proclames, suposo que 
l’han fet i, com que no la diuen, els 
faré unes preguntes que agrairia 
que em responguessin i així aju-
dar-me a crear una opinió sobre 
el tema que ens ocupa i que tant 
ens preocupa als possibles usua-
ris del CAP.
-Quantes visites rep el CAP diària-
ment en la franja horària nocturna 
de 00.00 a 8:00h dal matí?
-El CAP disposa de servei de 
radiologia i analítica? Són ele-
ments mínims indispensables 

El personal de l’ABS Castellar i 
CAP Sentmenat vol expressar el 
seu rebuig a les mesures de re-
tallades proposades per CatSa-
lut al nostre territori i recolzar 
públicament als nostres com-
panys del servei d’Urgències 
CUAP Castellar.
Som conscients que vivim una 
crisi econòmica mundial que afec-
ta directament el dia a dia de la 
ciutadania. És per això que hem 
acceptat responsablement les di-
ferents accions de contenció eco-
nòmica que ens han demanat, 
però no podem estar d’acord amb 
les proposades en l’actualitat.
La sanitat és un dels quatre pi-
lars fonamentals del benestar de 
la ciutadania i no pot ser consi-
derat ni tractat com un negoci. El 

 Josep M Montané Sorigué

LA PREGUNTA DE L’ACTUAL

circ: trapezistes, mims, pallassos, tigres i domado-
res. En total, més de 400 persones van seguir l’es-
pectacle protagonitzat pels seus fills, néts i nebots. 
Totes les fotos es poden veure en un àlbum a la ma-
teixa seu de la llar d’infants. 

per fer un diagnòstic.
-Quin cost té mantenir obert 
aquest CAP nocturn? Infer-
mera, metge, seguretat, au-
xiliar, llum, aire condicionat, 
calefacció, amortització de 
l’immoble etc........
-Dels pacients atesos quants 
són derivats al  Taulí? I a quants 
se’ls fa el diagnòstic i se’ls aplica 
el tractament?
-Quants usuaris de Castellar- St 
Llorenç truquen directament al 
061? I d’aquests quants són deri-
vats al CAP i quants al Taulí en 
l’horari nocturn?
Un cop obtingudes les respos-
tes, m’ajudaran a crear una opi-
nió objectiva al respecte.
A tots ens agradaria tenir un 
metge a tres minuts de casa i 
amb disponibilitat de 24h, a tots 
ens agradaria tenir un hospital 
de tercer nivell a cinc minuts de 
casa, i per això hem de lluitar i 
vostès (polítics) ens han d’aju-
dar, però les coses són com són i 
no com ens agradaria que fossin, 
la realitat és la que és i correm 
el perill de perdre-ho tot, cal co-
responsabilitzar-nos  ”tots” de 
la situació actual. 
Volem un segon AVE?

fet que escurcin l’horari d’atenció 
d’urgències durant la nit implica 
no tan sols una disminució de la 
qualitat assistencial i del benestar 
de les poblacions que atenem, sinó 
que el desplaçament cap a Saba-
dell i sobretot sobrecarregar unes 
urgències de l’Hospital Sabadell i 
ACUT Sant Fèlix.
Fa més de 20 anys que funcio-
na les urgències nocturnes do-
nant un servei de qualitat 24h a 
les poblacions de Castellar del 
Vallès, Sentmenat i Sant Llo-
renç. No entenem que retallin 
el servei amb criteris totalment 
econòmics i de nombre de visi-
tes quan nosaltres considerem 
el servei preventiu (tal i com ho 
poden ser els servei de bombers, 
policia local,...) i que per tant 
s’ha d’assumir el seu cost.
Per tot això, volem fer públic el 
nostre desacord i preocupació per 
la disminució de l’atenció sanità-
ria en el territori i sobretot, soli-
daritzar-nos i recolzar als nostres 

companys de l’ACUT Castellar.
Volem una sanitat pública i de 
qualitat!

Benvolguts socis/es:
La Junta Directiva del C.B. Cas-
tellar us vol fer avinent que el 
proper dia 29 de juliol de 2011, a 
Ca l’Alberola, a les 20.30 h, en pri-
mera convocatòria i a les 21 h en 
segona convocatòria, tindrà lloc 
l’Assemblea General Extraordi-
nària de socis del nostre club, a 
la qual esteu convidats amb el se-
güent ordre del dia:
1. Comentar el document entre-
gat per 21 socis de l’entitat.
2. Precs i preguntes.

Assemblea
C.B. Castellar

  La Junta Directiva
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e manera molt intel-
ligent, el nostre Mi-
quel Desclot va ence-
tar la seva edició de 

l’Obra poètica del (també nostre) 
Joan Arús tot citant un elogi que 
li va fer Joan Estelrich el 1927: 
“Quan apareixen déus menors, 
és que l’Olimp es consolida”. És 
ben cert. No podem oblidar que, 
la cultura d’un poble, no només 
la fan els grans noms de què ens 
parlen sempre a diaris, revistes, 
ràdio, televisió i internet. Sense 
una base activa, una milícia obs-
tinada a escriure i divulgar la 
pròpia cultura, no hi hauria gaire 
connexió entre la gran cultura 
barcelonina i un poble tan mo-
dest com Castellar. Sense uns 
“delegats” de la cultura del gran 
centre, com es podria coordinar 
el coneixement del gran cervell 
amb l’activitat dels músculs de la 
mà que representen els lectors 
de comarques?
En un altre àmbit bastant di-
ferent, però que té relació amb 
aquesta capa, a vegades invisi-
ble, que formen els autors menors 
(però actius), fa uns mesos em 
van enviar des del Fonoll (Conca 
de Barberà), un recull de poemes 
d’Emili Vives, titulat Poesies a la 
vora del foc. L’ha publicat Edici-
ons Cedel, i es tracta del segon lli-
bre de poemes que Vives treu a la 
llum. Aquest autor, d’edat madu-
ra, però d’obra ben jove, ha agafat 
certa fama per la seva implacable 
lluita, d’arrel anarquista i lliber-

D

  Conreant paraules. || JOAN MUNdEt

Una cuca de llum

PLAÇA MAJOR

  Òscar Rocabert*

ral del poble. D’alguna manera, 
cal que la gent de Castellar tin-
gui accés a la seva rica produc-
ció cultural, tant la històrica com 
l’actual. D’alguna manera, aques-
ta cultura literària ha de sortir, 
una altra vegada, al carrer. Cal 
que formi part de la vida quoti-
diana de nens i nenes, de joves, 
d’adults. Cal que cadascú de no-
saltres sàpiga una mica de tots 
els esforços que han fet els es-
criptors castellarencs per man-
tenir viva una cultura. Com deia 
el popular Salvat-Papasseit: “Si-
gueu, almenys cada u de vosal-
tres, una cuca de llum”.

* Filòleg

No al cierre

 PP de Castellar del Vallès

E
l recorte de la sani-
dad que el gobierno 
de la Generalitat está 
aplicando en toda Ca-

taluña y que nos afecta directa-
mente en nuestro municipio es 
del todo injustificado, nunca se 
tendrían que recortar los servici-
os en sanidad y educación.
Es fácil acusar a los grupos mu-
nicipales de apoyar las medidas 
en contra de un recorte presupu-
estario que no es de buen gusto, 
pero sería más valiente encarar 
este posicionamiento conjunta-
mente, independientemente de 
si es mi propio partido aquel que 
aprueba esta medida.
El Partido Popular de Cataluña ha 

La Festa Major,
a punt

 Pepa Martínez*

l programa de la 
Festa Major de 
Castellar ja està 
pràcticament en-

llestit. En total, s’han organit-
zat un centenar d’actes de tota 
mena: activitats infantils i per 
a joves, activitats esportives, 
música i espectacles, exposi-
cions... Això ha estat possi-
ble gràcies a l’esforç de la Co-
missió de Festa, a la qual cal 
agrair la seva tasca, i la col-
laboració de les entitats de 
la vila, que han participat de 
forma majoritària en la orga-
nització d’actes.

E

La Festa Major d’enguany està 
marcada per l’austeritat. En 
total, l’Ajuntament ha desti-
nat un 25% menys de pressu-
post a la seva organització que 
l’any 2010. Això no significa 
que sigui una Festa Major de-
valuada. Tot el contrari, amb 
imaginació, treball i la implica-
ció de moltes persones hem fet 
possible un programa ampli i 
de qualitat, amb propostes per 
a tots els gustos i edats.
Volem que un any més la Festa 
Major de Castellar sigui un 
punt de trobada. Durant qua-
tre dies un ampli ventall d’ac-
tes ompliran els carrers de la 
nostra vila de cultura i de con-
vivència, de gresca i de soli-
daritat, de tradició i moderni-
tat i, en definitiva, d’activitats 
i de festa.
Els castellarencs i castellaren-
ques ens podem sentir orgu-

tària, per repoblar el Fonoll, un 
poble abandonat que ha aconse-
guit omplir amb nous habitants, 
tots ells naturistes. Com que ha 
tingut bastants problemes amb 
les autoritats de Tarragona (de-
núncies, judicis, fins i tot presó), 
Vives ha portat la seva actitud 
contestatària a una gran part dels 
poemes del seu llibre. En certa 
manera, la realitat ha superat, en 
molts aspectes, la poetització. 
Tot i la gran vitalitat que manifes-
ta aquest escriptor en la seva ac-
titud, la manca de treball acurat 
en els textos li acaba donant uns 
resultats més pamfletaris que po-
ètics, en el sentit que nosaltres 
donaríem al fet poètic. Cal que li 

agraïm la sinceritat i la valentia 
de tenir el seu propi pensament 
lliure, virtuts que cada cop veiem 
menys en molta producció poèti-
ca actual. Però el que no pot obli-
dar un poeta és que cal treballar, 
cisellar i magrejar les paraules 
fins a embrutar-se les mans del 
suquet que destil·len. Si no ho fem 
així, moltes vegades ens quedem 
només amb l’esbós d’un poema, 
no amb un poema complet.
La cultura catalana, i concreta-
ment la castellarenca, està ben 
plena de figures menors que han 
contribuït a continuar el vell 
somni: aconseguir una cultu-
ra normalitzada, que tingui una 
presència plena en la vida cultu-

demostrado esta semana, llegando a 
un acuerdo con CIU,  que hay recor-
tes en el presupuesto que pueden pa-
liar estas medidas,  en educación, por 
poner un ejemplo se han detectado 
nueve millones de euros asignados a 
cuestiones no prioritarias, que serán 
reasignados a luchar contra el fraca-
so escolar, en sanidad la unificación 
de compras hospitalarias permitirá 
un ahorro de 500 millones. 18 millo-
nes del fondo de contingencia, si éste 
no es utilizado en alguna emergen-
cia, serán aplicados a paliar el recor-
te sanitario.
Esperamos que nuestro ayuntamien-
to con las medidas adoptadas y con el 
apoyo de la población sepan encarar 
este cierre de los servicios del CAP y 
ahora que los presupuestos de CIU 
se han ajustado a la realidad, consiga 
que el servicio de urgencias no cier-
re y dependa únicamente de un dato 
estadístico, donde una cifra de 1,4, no 
sea la de una vida que se pierde.  

llosos de moltes coses: del ca-
ràcter  emprenedor de la gent, 
de la força de les entitats i de 
la societat civil, dels èxits es-
portius, de la cohesió social, 
de la participació, de l’ener-
gia, de la força de sentir-se de 
Castellar. També ens podem 
sentir molts satisfets de tenir 
una Festa Major en majúscu-
les; uns dies de festa carregats 
d’actes i de força, de concerts, 
de novetats...
Oriol Cruz, l’Iniesta de Crac-
kòvia, serà l’encarregat d’obrir 
la Festa Major amb el tradici-
onal pregó. Fa un any Iniesta 
va marcar el gol decisiu del 
Mundial a Sudàfrica, ara ens 
toca a nosaltres marcar un gol 
a l’ensopiment i l’avorriment 
i gaudir plenament la nostra 
Festa Major. 

*Regidora de Cultura

Jean-Paul Sartre
Filòsof i escriptorLa vida és un pànic en un teatre en flames
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EL TAULER

HORARIS D’ESTIU
SERVEIS MUNICIPALS

Servei d’Atenció Ciutadana
(El Mirador)

de l’1 de juliol al 12 de setembre, 
de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 
h, i divendres, de 8.30 a 14 h. 
tancat el 15 d’agost (Santa 
Maria) i el 12 de setembre (festa 
Major). A partir del 13 de setem-
bre: de dilluns a dijous, de 8.30 a 
19 h, i divendres, de 8.30 a 14 h

Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Espai Tolrà
(c. Portugal, 2C)

de l’1 al 31 de juliol, de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 14 h. 
tancat el mes d’agost i el 12 de 
setembre (festa Major)

Servei telefònic i/o Recepció 
Ajuntament
(Palau tolrà)

Juliol i agost: de dilluns a diven-
dres, de 8 a 15 h. dissabtes tancat. 
tancat el 12 setembre (festa 
Major)

Servei telefònic i/o Recepció 
(El Mirador)

Juliol: de dilluns a divendres, de 
14 a 20.30 h 
tancat el mes d’agost i el 12 de 
setembre (festa Major)

Organisme de Gestió Tributària 
(El Mirador)

Juliol: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 h 
Agost: de dilluns a dijous,
de 8.30 a 14.30 h, i divendres, 
de 8.30 a 14 h

Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
(OMiC)

tancat del 22 de juliol al 17 
d’agost (ambdós inclosos) 
Resta de dies , horari habitual 
(dimecres i dijous, de 9 a 13.30 
h). visites concertades trucant 
al 93 714 40 40 o per internet, al 
web www.castellarvalles.cat.

Biblioteca Antoni Tort 
de l’1 de juliol al 15 de setembre: 
dilluns dimecres i divendres, de 
9.30 a 14 h. dimarts i dijous, de 
9.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
dissabtes tancat. 
 
Regidoria de Cultura 
Horari d’atenció al públic fins al 
15 de setembre: de dilluns a di-
vendres de 8 a 15 h.
festius tancat.

Regidoria de Formació, Treball, 
Innovació i Indústria
(Cal Botafoc. C. Sant Llorenç, 7)

tancat del 8 al 19 d’agost 
Resta de dies, horari habitual 
atenció al Club de la feina:
de dilluns a divendres,
de 9.30 a 13.30 h

Regidoria de Gent Gran 
tancat de l’1 al 19 d’agost

Regidoria de Nova Ciutadania 
tancat al mes d’agost

Regidoria de Joventut 
tancat del 8 agost al 5 setembre

Espai Jove (Espai tolrà) 
del 4 al 29 de juliol, obert només 
per a activitats del Juliol Jove. 
Agost, tancat. Setembre, obert a 
partir del dia 13.

Punt d’Informació Juvenil 
(Espai tolrà)

tancat del 8 agost al 5 setembre

Servei de Català 
tancat del 18 al 29 de juliol (amb-
dós inclosos), i del 8 al 26 d’agost 
(ambdós inclosos). Resta de dies, 
horari d’atenció al públic: de di-
lluns a dijous, d’11 a 13 h

Arxiu Municipal 
tancat del 9 d’agost al 12 de se-
tembre (ambdós inclosos) 
Resta de dies, horari habitual: de 
dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Casal Catalunya 
tancat els dies 20 i 21 d’agost

Casal d’avis de la pl. Major 
tancat els dies 6, 7, 13, 14 i 15 
d’agost

vegades sembla que 
tots ens hàgim em-
passat el sentit comú! 
S’entén que el PSC faci 

la seva feina que és criticar tot el 
que es fa des del govern de la Ge-
neralitat, simplement, perquè és 
un govern d’un altre color polític 
però no podem entendre ni justifi-

A

posar ni un sol punt de sutura, des-
cartem doncs tot els que siguin fe-
rides amb punts, no es podia fer ni 
una radiografia, descartem també 
doncs els traumatismes i descartem 
també la possibilitat de fer qualse-
vol tipus d’analítica. Què ens queda-
va? Només mals menors i sobtats, 
ja que fins a les 12 de la nit i a par-
tir de les 8 del matí, sí que hi ha ser-
vei de guàrdia. El resultat era evi-
dent només 1,4 visites per nit, amb 
el cost d’un metge, un infermera i 
un zelador.
Curiosament aquests dies també 
assistim al tancament de la línia 

de l’AVE Toledo-Albacete-Conca 
pel mateix motiu la manca d’usu-
aris, una línia que només rebia 4,7 
passatgers per dia no podia ésser 
motiu de continuïtat.
En els moments complicats i difí-
cils hem d’abandonar les demagò-
gies i afrontar la realitat, no som 
un país ric, no ens podem permetre 
certes coses que no podem pagar i 
això ho hem d’assumir. Gastar di-
ners públics sense tenir en compte 
la seva racionalització es diu mal-
versació de fons públics.
De fet, des de l’Ajuntament, ja fa 
temps que s’apliquen retallades 

Fer possible l’ús habitual
i segur de la bicicleta

(i del patinet)

Malversació o
 racionalització?

  L’Altraveu

  Grup Municipal CiU

l passat diumenge dia 10 es va 
realitzar la IV Bicicletada pel 
Vallès en defensa dels camins, 
vies verdes i carrils bici, que 

tradicionalment organitzen les Candidatu-
res Alternatives del Vallès, de la qual forma 
part L’Altraveu.

E

De la plaça Major de Castellar van sortir 
50 ciclistes que seguint camins de comuni-
cació rurals, van anar-se unint amb altres 
grups provinents de diferents localitats per 
coincidir finalment tots a Cerdanyola. Allà 
es va fer un acte de recepció en què el Con-
seller Comarcal de les CAV va dirigir unes 
paraules d’agraïment i estímul per la par-
ticipació en l’acte.
Des de l’Altraveu volem agrair la participació 
de totes i tots aquells que van sortir de Cas-
tellar, perquè creiem que cada dia es fa més 
necessària la recuperació de vies de comuni-
cació rural entre les viles del Vallès, així com 
l’establiment de xarxes urbanes amb carril 
bici. En les vies urbanes l’ús de la bicicleta 

permet una mobilitat fàcil, saludable i neta 
que permet la reducció en l’emissió de gasos 
contaminants. El mateix passa en les vies ru-
rals que a més permeten un gaudi paisatgístic 
important i la pràctica esportiva. 
A molts llocs d’Europa o del País Basc per 
exemple, s’ha implantat una xarxa de carrils 
bici tant urbans com interurbans que perme-
ten una mobilitat segregada dels vehicles mo-
toritzats, incrementant la seguretat dels qui la 
utilitzen. Això ha dut a que la bicicleta s’hagi 
convertit en un mitjà de transport habitual.
A les trobades, amb participació oberta, que 
s’han realitzat darrerament en relació a l’ela-
boració del Pla de Mobilitat, hi han hagut força 
propostes en aquest sentit, tan per part dels 

car el seu cinisme! 
La decisió de tancar el servei d’ur-
gències del CAP de Castellar així 
com la reordenació d’aquest servei 
arreu del país, ja feia temps que es-
tava planejat, molt abans de l’ac-
tual govern del Sr. Artur Mas. No 
direm que era una mala decisió 
el servei d’urgències sinó un ser-
vei mal plantejat perquè no dona-
va resposta a les necessitats dels 
ciutadans de Castellar i Sant Llo-
renç.
D’entrada, no hi havia servei de pe-
diatria, descartem doncs totes les 
visites pediàtriques, no es podia 

adults com per part del Consell d’Infants, que 
són els que més habitualment es desplacen pel 
nostre municipi tant en bicicleta com en pa-
tinet. Cal avançar en aquest sentit i recollir 
la sensibilitat mostrada per la ciutadania, i és 
l’administració qui ha d’impulsar les mesures 
que permetin avançar, de forma planificada i 
participativa, en la implantació d’una xarxa de 
carrils bici i vies rurals de comunicació.  Aquí 
és on cal la voluntat política de fer factible allò 
que és beneficiós per a tothom. 
A veure si aconseguim que allò que diu la 
cançó, “ si tu vas al cel amb patinet (o bici-
cleta), fes-m’hi un bon lloc que hi pujo jo”, 
no quedi només en metàfora i s’apropa a 
la realitat. 

però sense dir absolutament res. 
Què va passar amb les targetes 
d’autobús pels alumnes dels insti-
tuts de la nostra vila? Què ha passat 
amb les retallades a les subvencions 
a entitats dels darrers tres anys? O 
les retallades, millor dit estalvi, que 
hi haurà ben aviat a l’hora de com-
partir alguns serveis amb les pobla-
cions veïnes? Evidentment, amb els 
temps que corren és el que toca fer: 
absoluta austeritat, estalvi i priorit-
zar les despeses. 
No serà que l’Alcalde ens vol aplicar 
allò de “fes el que jo digui però no el 
que jo faci?”. 
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L’assemblea es 
farà el 29 de juliol

La junta directiva del 
Club Bàsquet Castellar 
ha convocat l’assemblea 
general extraordinària 
de socis pel divendres 
dia 29 de juliol. L’acte 
es farà a Ca l’Alberola 
a dos quarts de nou en 
primera convocatòria 
i a les nou en segona. 
A l’ordre del dia hi ha 
inclòs tractar la petició 
que van presentar 
per escrit 21 socis de 
l’entitat, que demanaven 
que es detallés la gestió 
esportiva i econòmica 
del club, així com el torn 
de precs i preguntes.

La temporada 2010-2011 per al 
Club Bàsquet Castellar ja està 
tancada i la propera, planifica-
da. Ha costat, però l’equip de 
Copa Catalunya s’ha tancat amb 
10 homes, encara que no es des-
carta que hi pugui haver algu-
na altra incorporació si sorgeix 
l’oportunitat. Els dos darrers re-
forços en arribar al club són l’es-
corta Xavi Esteve i el pivot Sel-
ver Dzigal.

En un primer moment, des-
prés de la incorporació de Romà 
Cutrina, el Castellar buscava 
dos interiors. Finalment, Toni 
Ros s’ha decidit per un exteri-
or i un pivot. Esteve és un es-
corta de només 21 anys que va 
militar el Club Bàsquet Caste-
llar fins al 2009. A la seva sego-

 Jordi Mas

Esteve i Dzigal fan els deu
El Club Bàsquet Castellar tanca una plantilla a Copa Catalunya de 10 homes amb les darreres incorporacions de Xavi Esteve i 
Selver Dzigal. El club recupera l’equip sots21 masculí i farà les fases per jugar a preferent el mes de setembre

 El coordinador Enric Sabanés. || J.G.

na etapa com a groc-i-negre re-
forçarà la línia exterior. D’altra 
banda, Selver Dzigal, jugador de 
27 anys nascut a Sarajevo, és un 
ala-pivot de 2’04 metres que ha 
militat la darrera temporada al 
Mollet de la lliga EBA.

L’equip queda tancat amb 10 
jugadors: els bases Albert Cada-
falch i Romà Cutrina; els escor-
tes Xavi Esteve i David Pino; els 
alers Lisard Ruiz i Oriol Parce-
risa i els pivots Joan Comellas, 
Selver Dzigal, Sergio Garcia i 
Carlos Carrasco. Dos jugadors 
per posició que quedaran refor-
çats amb joves jugadors de la 
casa que militaran al sènior B, 
al nou equip sots21 o al júnior.

torna el sots21 || El Club Bàs-
quet Castellar tornarà a tenir 
un equip a la categoria sots21. 
Aquest dimecres, dia límit per 

inscriure els equips, l’entitat cas-
tellarenca va decidir apostar per 
tenir una altra vegada un sots21, 
que lluitarà el setembre per acon-
seguir plaça a preferent.

Aquesta ha estat la prime-
ra decisió que ha hagut de pren-
dre el nou coordinador, Enric 
Sabanés, que va posar-se a tre-
ballar dilluns. Sabanés ha estat 
durant els últims dies a l’organit-
zació del campus Ricky Rubio i 
no podia incorporar-se abans del 
dia 11. “És una estada que ha 
valgut molt la pena. El Ricky 
Rubio ha estat tots els dies al 
campus, dormint amb nosal-
tres i fent partits cada dia”, co-
mentava Sabanés. El nou coordi-
nador arriba il·lusionat al Club 
Bàsquet Castellar: “és un club 
històric, hi ha una bona orga-
nització i tinc ganes de poder 
ajudar el primer equip i ge-

 Xavi Esteve torna al Castellar. || J.G.  Cutrina aportarà experiència. || J.G.  El pivot Selver Dzigal. || J.G.  Carrasco, el primer fitxatge. || J.G.

nerar estabilitat al bàsquet 
base”.

Enric Sabanés, de 47 anys, 
prové del Santfeliuenc, on ha mi-
litat les últimes tres temporades. 
També ha estat a equips com el 
Montcada, al Sant Josep de Bar-
celona, al Cornellà o al Barça. 
És partidari de plantilles curtes 
als equips sèniors i d’equips amb 
més banqueta en edats més bai-
xes. També pensa que és impor-
tant tenir una estructura femeni-
na ben definida. “M’agrada que 
hi hagi dues estructures, esta-
bles i organitzades. És molt bo 
que els primeres equips mas-
culí i femení siguin els referent 
per a les noves categories que 
pugen de la base”, explica Sa-
banés. Durant aquests dies s’es-
tà reunint amb els entrenadors 
del club per acabar de planificar 
la propera temporada. 
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Tots quatre formats al Castellar, de la ma-
teixa quinta, que fins a aquesta temporada 
han jugat al primer equip i que pengen les 
botes. El porter Juanlu Barragan i els ju-
gadors Jordi Aguilar, Iván Gallardo i Toni 
Gómez no seguiran la propera temporada 
a la Unió Esportiva Castellar. El club perd 
quatre jugadors de la casa que han estat un 

 Jordi Mas

La Unió Esportiva perd 4 referents
Els castellarencs Juanlu Barragan, Jordi Aguilar, Iván Gallardo i Toni Gómez pengen les botes

 Juanlu Barragan, Jordi Aguilar, Iván Gallardo i Toni Gómez no continuaran la propera temporada amb la Unió Esportiva Castellar. || JOSEP GRAELLS

referent al primer equip en els darrers anys. 
“Són jugadors veterans que han tingut 
un pes específic al vestidor, quan l’equip 
estava malament han portat les ganes i 
això ho trobarem molt a faltar”, comen-
ta l’entrenador de la Unió Esportiva Caste-
llar Quico Díaz.

Els motius que arrossega cada jugador 
són diferents. Iván Gallardo, que durant la 
seva etapa de futbolista ha jugat a equips 
com la Gramenet B, L’Hospitalet Atlètic o 

FUTBOL  |  CENTENARI

Últim cap de setmana de 
l’exposició del centenari

Aquest cap de setmana és l’últim que estarà 
oberta l’exposició del centenari, un recull de 
fotografies i dibuixos que il·lustren el cap de 
setmana que la UE Castellar va celebrar el 
seu centenari, els dies 4 i 5 de juny. L’exposició 
es troba al vestíbul del mercat municipal. 

L’equip de 4x100 del Club Atlètic Castellar 
va aconseguir la setmana passada la meda-
lla de bronze dels Campionats de Catalu-
nya de relleus absoluts a l’aire lliure a l’es-
tadi Joan Serrahima de Barcelona. L’equip 
castellarenc, format per Francesc Fernán-
dez Sagrera, Dani Garcia, Marc Villanue-
va i Dani Gómez, va fer un temps de 45 se-
gons i 23 centèsimes i va assolir el tercer 
lloc final aprofitant la desqualificació del 
FC Barcelona per sortida de zona.

Paral·lelament, el castellarenc Al-
bert Moreno va aconseguir amb la JAS 
el Campionat d’Espanya de 4x100 prome-
ses a Andújar.

vilalta i benedicto a xàtiva || Àngel Vi-
lalta va quedar desè en alçada als Campi-
onats d’Espanya júniors disputats a Xà-
tiva. Marçal Benedicto va ser dotzè amb 
4.876 punts a la prova de decatló. Alexan-
dra Bayo i Sergi Vellido també van parti-
cipar-hi. 

 Redacció
el Mollet, ha tingut uns darrers anys compli-
cats, on les lesions no han permès que gau-
dís de gaires minuts. És un cas semblant al 
de Jordi Aguilar i Toni Gómez, que també 
s’han perdut bona part de la temporada 
per una lesió al genoll i han preferit pen-
jar les botes. L’únic que, per ara, no descar-
ta tornar és Juanlu Barragan. El porter de 
28 anys estarà apartat aquesta temporada 
dels camps de futbol però podria retornar 
més endavant. 

FUTBOL  |  SEGONA CATALANA ATLETISME  |  CT. CATALUNYA

Relleus de bronze 
als Campionats 
de Catalunya

 L’equip de 4x100 de relleus. || CEdidA
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MOTOR

Carmelo Morales deixa la Mori-
waki i agafa la Suter. El pilot de 
Castellar del Vallès utilitzarà du-
rant tot el Gran Premi d’Alemanya 
la moto que li ha donat els últims 
èxits al Campionat d’Espanya de 
Velocitat amb l’equip Team Laglis-
se. Morales ha pogut convèncer els 
patrons de l’escuderia Desguaces 
La Torre, els germans Nieto, per-
què donin una oportunitat a la 
Suter de cara a millorar els resul-
tats a la categoria de Moto2.

Morales encara no ha puntuat 
en les quatre curses que porta dis-
putades aquesta temporada com 
a pilot permanent del Mundial 
de Motociclisme. El castellarenc, 
que ha competeix paral·lelament 
al CEV i al Mundial, ho tindrà ara 
més fàcil per adaptar-se al canvi 
de competició ja que utilitzarà la 
mateixa moto. La prova d’aquest 
diumenge al circuit de Saschen-
ring serà crucial per avaluar la de-
cisió i estudiar l’aposta de pilotar 
amb una mateixa moto.

Amb la Suter, aquest diu-
menge Morales va aconseguir la 
victòria al circuit d’Albacete a la 
quarta prova puntuable del Cam-
pionat d’Espanya a la categoria de 

 Jordi Mas

 Carmelo Morales aquest diumenge passat al circuit d’Albacete. || CEdidA

Morales utilitzarà la Suter 
diumenge al Mundial
El castellarenc pilotarà al GP d’Alemanya amb la moto que li ha donat els 
últims triomfs al Campionat d’Espanya de Velocitat

MOTOCICLISME  |  CAMPIONAT D’ESPANYA DE VELOCITAT

Moto2. El pilot del Team Laglisse 
va vèncer amb més de dos segons 
d’avantatge respecte el seu com-
pany d’equip, Jordi Torres, en una 
cursa en què va aconseguir agafar 
distància amb facilitat i va saber 

Jordi Pujol va aconseguir el tercer lloc en la categoria car cros de l’Es-
làlom Social de Campllong de Girona. El pilot de l’Escuderia T3 -a la 
foto a punt de bolcar- va participar en un circuit especial, ja que com-
bina la part de sorra amb un tram d’asfalt. 

CEdidA

Jordi Pujol acaba tercer a Campllong

MOTOR  |  ESLÀLOM SOCIAL

gestionar bé les diferències. Ara, 
Morales i Torres lideren la classifi-
cació general empatats a 90 punts. 
Tant un com l’altre han guanyat 
dues curses i han quedat segons 
en les altres dues. 

Simón s’entrena amb la Suter de Morales

Julián Simón ha tornat a pujar 
sobre una moto després de la 
lesió que va patir el 5 de juny 
al GP de Catalunya. L’excam-

pió del món va provar la moto de 
Carmelo Morales al circuit d’Al-
bacete per tornar a recuperar 
sensacions. 

MOTOCICLISME  |  MOTO2

MOTOCICLISME  |  24 HORES DE MONTMELÓ

Jordi Clariana, Ferran Clusellas, Toni Gar-
cia i David Jaén són els quatre castella-
rencs que prendran part dissabte a la 17a 
edició de les 24 Hores Frigo de Motociclis-
me. Enguany hi ha 45 equips inscrits, entre 
els quals no hi faltaran Yamaha Folch En-
durance i Suzuki Català, els grans domina-
dors dels últims anys.

L’equip de l’IES Castellarnau-APA serà 
l’equip amb més presència de castellarencs: 

 J.M.

Quatre castellarencs a 
les 24 hores de motos
Jordi Clariana, Ferran Clusellas, Toni Garcia i David Jaén disputaran 
la prova de resistència a la categoria Open Superbikes

David Jaén i Jordi Clariana faran els relleus 
durant les 24 hores juntament amb Guiller-
mo i Mateu Mestre i competiran amb una 
Honda CBR 1000 a la categoria Open Super-
bikes. A la mateixa classificació hi lluitarà 
Toni Garcia amb l’equip Ruarte Competició 
X-Bike i Jordi Clariana amb Gaspar Compe-
tició, els dos disputaran la mítica prova de 
resistència amb una Yamaha YZR 1000.

La prova començarà demà a les tres de 
la tarda, havent-se disputat avui els entrena-
ments oficials. Les categories que prendran 
part a la cursa de resistència són: Open Su-

 L’inici de les 24 hores de resistència l’any passat al Circuit de Catalunya. || CEdidA

perbikes, Superstock 600, Superstock 1000 
i EWC.

L’edició del 2010 va viure el desempat 
entre els dos grans equips de la resistència 
del país, Yamaha Folch Endurance i Suzu-
ki Català. Amb el triomf de Jordi Almeda, 
Julien Millet, Russell Gómez i José Manuel 

Luis l’equip de Josep Maria Folch va asso-
lir el seu sisè triomf a les 24 Hores després 
d’una actuació i una victòria inapel·lable, 
amb 16 i 17 girs sobre els dos següents clas-
sificats, els també catalans de Suzuki Català 
i els francesos del Team 33 MailPerforman-
ce. L’entrada al circuit és de franc.

Pedrosa lluitarà per entrar al podi

El pilot castellarenc d’Hon-
da Dani Pedrosa, amb millors 
condicions físiques que en l’an-
terior prova a Mugello, inten-

tarà lluitar per entrar al podi 
aquest cap de setmana al Gran 
Premi d’Alemanya a la categoria 
de MotoGP. 

MOTOCICLISME  |  MOTOGP
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ENTITATS

Grup Il·lusió

Necessitem persones interessades
a col·laborar i treballar amb 
nosaltres per fer possible que 
cada any arribin a Castellar 
l’Ambaixador i els Reis d’Orient.

VOLS COL·LABORAR 
AMB EL
GRUP IL·LUSIÓ?

+ INFO:
Tels. 662 467 247 (Toni)
          937 144 435 (Regidoria de Cultura)

Portal d’entitats

El Portal d’Entitats de Castellar del 
Vallès ofereix un espai virtual de tro-
bada i comunicació entre les associ-
acions i la ciutadania. Amb aquesta 
eina podreu consultar les notícies, els 
actes d’agenda i els serveis que oferei-
xen les entitats municipals. A més, el 
Portal compta amb un directori on es 
poden trobar les dades de les entitats 
locals i accedir als seus portals web.

ENTITATSCASTELLAR.
CAT

+ INFO:
http://entitatscastellar.cat

Club Cinema Castellar Vallès

Si et fas soci de la nova entitat abans 
del 26 de juliol, entraràs en el sor-
teig d’un lot amb els DVD de les pel-
lícules de les Nits d’Estiu: El discur-
so del Rey, Más allá de la vida, Alicia 
en el país de las maravillas i De dioses 
y hombres.

La quota anual és de 30 euros, i do-
narà dret a veure 15 pel·lícules al 
llarg del curs. 

FES-TE SOCI!

+ INFO:
wwww.clubcinemacastellar.com

Comerç Castellar

El 22 de juny es va dur a terme el 3r sorteig de la promoció Primavera-Estiu.

El proper sorteig es farà dimarts 19 de juliol.

GUANYADORS QUART SORTEIG

+ INFO:
comerccastellar@comerccastellar.cat
Tel. 937 146 739

Val de 30 euros:
Gemma Peipoch (Cansaladeria Mariazel)
Mario Rubio (Estanc-papereria Martín)
Bernat Lluch (Etcetera)
Paquita Cledera (Frescuore)
Maite Vallejo (Instal·lacions Josep Surroca)
María Morales (Villaró)

Altres regals:
Marta Ventura (Andreu Comas i Fills)
Bàrbara Mercado (El Celleret)

Marga Montenegro (El millor d’Itàlia)
Pilar Coll (Stop)
Ana Ibáñez (La Fusteria)
Olga Pérez (La Kanaya)
Montse Roig (Natur House)
Mercedes Molina (Andreví)
Monte Da Silva (Domènec)
Aurora Pérez (Passaparola)
Maria Muñoz (Vista Òptica)
Francesc Soto (Xics Enoteca)

Alan Rovira és segon d’Europa. El 
pilot castellarenc de bike trial va 
finalitzar sotscampió del continent 
en una disputada darrera prova a 
la localitat italiana de Sonica, que 
havia de definir el guanyador des-
prés de tres proves.

Les dues primeres, realitza-
des a Torredembarra i Soual, do-
naven a Rovira encara possibilitats 
d’emportar-se el títol de la catego-
ria poussin. El de Castellar del Va-
llès partia com a segon a la gene-
ral. Al davant tenia un circuit a 
tres voltes amb 6 zones diferents, 
totes elles de muntanya d’un ni-
vell força alt excepte una, de mo-
dalitat indoor.

Rovira va començar amb 
força les tres hores que li espe-
raven de cursa. En les cinc pri-

 Redacció

 Rovira amb la seva copa. || CEdidA

Alan Rovira acaba segon 
del Campionat d’Europa
El pilot castellarenc de només vuit anys aconsegueix la segona plaça 
de l’Europeu de ‘bike trial’ a la localitat italiana de Sonico

BIKE TRIAL  |  CAMPIONAT D’EUROPA

CICLISME  |  FEDERACIÓ CATALANA CICLISME

meres zones no deixava cap peu 
de penalització, com tampoc no 
cedia el seu rival per al primer 
lloc del Campionat d’Europa l’an-
glès Adam Morewood. Rovira va 
sumar el seu primer peu a la sise-
na zona i Morewood es va mante-
nir intractable durant tot el recor-
regut, sense penalitzar, de manera 
que el pilot castellarenc va deci-
dir a assegurar durant la tercera 
volta per mantenir la segona posi-
ció europea.

Rovira, doncs, va assolir el 
segon lloc però es va convertir en 
el primer pilot nascut el 2003 de 
la classificació, ja que el vencedor 
Morewood era de l’any 2002. 

rumb al mundial || Alan Rovira dis-
putarà les dues proves del Mundi-
al aquest juliol. El 23 a la Repú-
blica Txeca i el dia 30 l’última a 
Catalunya. 

Oriol Alcaraz Lorente s’ha im-
posat al Campionat de Catalu-
nya de ciclisme en carretera en 
categoria benjamí, sumant així 
un nou triomf després d’aconse-
guir el títol dels Països Catalans 
fa tres dies. Alcaraz ha aconse-
guit així la victòria a dues de les 

 Redacció
competicions més importants del 
territori.

D’altra banda, Nàdia Balles-
teros va quedar segona de la cate-
goria principiant a l’Open Infan-
til de BTT disputada a Sant Joan 
Despí. Àlex Ballesteros, en cate-
goria prebenjamí, va haver de re-
tirar-se per una caiguda a la sor-
tida mentre que Asier Casado va 
quedar quart benjamí. 

Ciclistes al podi
Alcaraz queda campió de Catalunya de ciclisme 
en carretera i Ballesteros segona a l’Open Infantil

 Oriol Alcaraz i Nàdia Ballesteros assoleixen èxits ciclistes. || CEdidA
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Les entitats, clau de la festa

Dimarts es van donar a conèixer 
amb detall els actes previstos per 
a la Festa Major 2011 que tindrà 
lloc del 9 al 12 de setembre. Una 
festa que està marcada, un any 
més, per l’austeritat, ”tot i que se 
n’ha pogut mantenir el nombre 
d’activitats gràcies a la cinquan-
tena d’entitats, col·lectius i par-
ticulars” -explica la regidora de 
Cultura, Pepa Martínez-, que oferi-
ran més d’un centenar de propos-
tes per a tots els públics. 

Enguany, la Festa Major se 
sustenta en un 75% per les acti-
vitats de les entitats i en un 25% 
per les de l’Ajuntament. El pressu-
post total destinat a la festa serà 
de 125.000 euros, un 25% menys 
que l’any anterior. 

El pregoner que donarà el 
tret de sortida a la Festa Major 
2011, divendres 9 a les 21.30 h, serà 
Oriol Cruz, l’Iniesta del programa 
d’humor de TV3 Crakòvia. Durant 
la mateixa nit, la plaça del Calissó 
acollirà l’actuació del grup veterà 
d’havaneres Port Bo.

Dissabte actuarà la Troba 
Kung-Fú a la plaça de la Fàbrica 
Nova. El grup, liderat per Joan 
Garriga, iniciarà l’espectacle a les 
23 hores per a presentar el disc A 
la panxa del bou, un treball de mú-
sica de fusió que inclou estils com 
el latin, el folk, el dub, la rumba ca-
talana o la cúmbia.

La Principal de la Bisbal ofe-
rirà una doble actuació diumen-
ge 11 de setembre. D’una banda, 
el concert que començarà a les 
18 hores i l’altre, que s’iniciarà a 
les 23 h.

L’oferta de Festa major es 
completarà amb altres propos-
tes, com una festa dels anys 80 
que organitzen els Amics del Cali 
a la Sala Blava, danses de Bolívia 
i Colòmbia organitzades per Cas-
tellar x Colòmbia, un passi de ci-
nema a l’Auditori programat per 
la jove entitat Club Cinema Cas-
tellar Vallès i l’espectacle teatral 
de l’ETC Boeing, Boeing.

També continuen les clàssi-
ques patinada, bicicletada i cursa 
populars, la cercavila bastonera i 
la de Gegants.

  Marina Antúnez

  La Troba Kung-Fú actuarà dissabte dia 10 de setembre a les 23 hores a la plaça de la Fàbrica Nova.|| CEdidA

Cinquanta entitats participen a la Festa Major 2011. L’Iniesta de ‘Crakòvia’ en serà el pregoner; La Troba Kung-Fú, cap de cartell

“Enguany hi ha dues no-
vetats: una exhibició a càrrec 
dels Castellers de Sabadell i 
un correfoc infantil a càrrec 
de Les Espurnes dels Diables”, 
diu Martínez. També s’han pre-
vist 30 activitats esportives.

Els programes de Festa 
Major s’han encarregat per pri-
mera vegada a l’empresa Ielou, 
“de manera que per l’Ajunta-
ment el cost serà zero”, apun-
ta Martínez.

els infants i els joves || A més 
de les activitats per adults, els 
infants tindran un espai princi-
pal dilluns dia 12 a l’Espai Tolrà. 
Allí es podrà gaudir d’un parc 
d’atraccions, una proposta ma-
tinal titulada Basquetmania i al-
tres activitats, com la festa de 
l’escuma dels Bombers volun-
taris i SERNA. També podran 
participar a la baralla d’aigua 
de SERNA a la plaça de la Lli-
bertat, una pintada al carrer i un 
despertar tronera.

Espaiart finalitza el segon 
stage dalt de l’escenari

demà dissabte, a les 12.30 h i a la 
Sala de Petit format de l’Ateneu, 
l’escola de música, dansa i inter-
pretació Espaiart porta a l’escena-

ri el musical ‘El Rey León’. Aquest 
és el treball de fi de curs del segon 
stage que s’ha dut a terme aquest 
estiu. La representació comptarà 
amb la participació del músic Xa-
vier torras i intervindran 14 alum-
nes de l’escola.

S’obre  el càsting de ‘Grease’ 
amb participació castellarenca 

El proper mes de novembre s’es-
trena ‘Grease’ a la Cúpula de les 
Arenes de Barcelona, un nou espai 
que compta amb 1.800 seients. El 

muntatge és de Coco Comín, pro-
duït per iluminati, i el castellarenc 
dani Coma hi fa d’ajudant de direc-
ció. Els càstings començaran el pro-
per 18 de juliol i les bases es poden 
descarregar al web www.greaseel-
musical.es

 La regidora de Cultura, Pepa Martínez, va presentar dimarts la Festa Major.|| J.G.

Actes institucionals: 
Recepció i Diada

Dijous dia 8 de setembre tin-
drà lloc la recepció consistorial 
a més de cinquanta entitats del 
municipi. L’acte tindrà lloc als 
Jardins del Palau Tolrà i inclourà 
la participació del grup d’hava-
neres Port Vell, el lliurament de 
la Medalla de la Vila a la Unió Es-
portiva Castellar amb motiu del 
centenari del club i l’entrega del 
premi al guanyador del Concurs 
de Cartells de Festa Major. 

L’11 de Setembre es farà 
el tradicional Acte Instituci-
onal amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya, al car-
rer de les Roques, a partir de 
les 11 h del matí. enguany, es 
comptarà amb la participació 
de la violoncelista Laia Roca-
vert, que interpretarà la melo-
dia ‘El Cant dels Segadors’.

L’oferta jove se situarà a 
l’Era d’En Petasques i a l’Skate 
Park. Per divendres, Vilabarra-
kes ha programat una botifarra-
da a l’Era d’En Petasques a partir 
de les 20.30 h. A continuació, i des 
d’allà mateix, s’iniciarà un Correlo-
kals amb un pregó jove. 

Dissabte 10 i diumenge 11, 
l’Skate Park acollirà els concerts 
i barraques joves. “De moment, 
només sabem que hi haurà un 
escenari en comptes dels dos de 
l’any passat”, comenta Martínez. 
Diumenge tindrà lloc la 7a carrera 
de Trastos. 

El pregoner

Divendres, a les 21.30 hores, l’ac-
tor Oriol Cruz donarà la benvin-
guda a la Festa Major disfressat 
de l’Iniesta de Crackòvia.

Havaneres

El grup d’havaneres Port Bo 
actuarà divendres, obrint les 
nis de concerts de Festa Major. 
Recentment, la formació va 
actuar a la tradicional canta-
da d’havaneres de Calella de 
Palafrugell (Costa Brava)
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  Marina Antúnez

Aquest cap de setmana se cele-
bra la Festa Major dels veïns de 
Can Font i Ca n’Avellaneda. “L’any 
passat van venir 250 persones 
al sopar i esperem repetir l’èxit 
de convocatòria”, diu Roser Ga-
barró, de l’AAVV Can Font. Du-
rant tres dies, diverses activitats 
tindran cabuda a la plaça de Can 
Font.

La Festa Major de 
les urbanitzacions 
té lloc del 15 al 
17 de juliol

La festa més gran de
Can Font i Ca n’Avellaneda

La festa començarà a les 19.30 
h d’aquest vespre amb el pregó. A 
continuació, hi haurà ball de dis-
fresses i cercavila de vehicles de-
corats, que circularà per tota la 
urbanització. La nit estarà amenit-
zada per monòlegs i discomòbil. 

Dissabte, les propostes ar-
rencaran a les 9 amb una camina-
da popular als llacs de Can Font. A 
les 11 h s’obriran els jocs infantils i, 
cap a la 13 h, es podrà gaudir d’una 
exhibició d’àligues. També es farà 
una paella popular a càrrec dels 
veïns de les urbanitzacions. “Cada 
colla haurà de portar la seva pa-
ella, feta a casa, i premiarem la 
millor”, explica Gabarró.

Els actes de dissabte a la 
tarda se centraran en un campi-
onat de dòmino, pòquer i escacs, 

una bicicletada i patinada popu-
lars ”que començarà al c/ Caste-
llar”, i un sopar “pel qual calia 
fer una inscripció abans del 12 
de juliol”, diu Gabarró. Ja de nit, 
hi haurà ball amb el Trio Box.

Els actes de diumenge 17 
s’iniciaran a les 9.30 h amb una xo-
colatada amb xurros. A les 10.30 h 
es podrà veure un espectacle de ti-
telles i, a les 11.30 h, arribarà l’es-
perat Canó d’escuma.

A la tarda, els actes previs-
tos són un campionat d’escalèx-
tric, una cantada d’havaneres i 
una traca de final de festa . “Do-
narem premis al guanyador del 
dòmino, scatch, pòquer, exca-
lextric, al concurs de disfresses 
i a la cercavila de vehicles”, afe-
geix Gabarró.    Festa de l’escuma durant la Festa Major de Can Font l’any 2010. || ARXiU

 M.A.

S’obre el 48è concurs 
de fotografia artística

El Centre Excursionista de Caste-
llar ha obert la convocatòria del 48è 
Concurs de Fotografia Artística, el 
34è Trobfeu Joan Riera i el 31è en 
Color. El tema d’aquest concurs és 
lliure i obert a tota la ciutadania 
castellarenca.

Es poden presentar dues fo-
tografies per participant, en color. 
La manipulació digital només s’ad-

metrà sempre i quan també es 
pugui fer pel sistema analògic. En 
aquest sentit, doncs, no s’adme-
tran muntatges. 

La imatge ha de fer un mínim 
de 10 x 15 cm i un màxim de 20 
x 30 cm. Tots les fotografies han 
de respectar el que s’estableix a la 
Llei orgànica 1/1982 sobre el dret a 
la intimitat i a la pròpia i matge.

Al dors de cada obra s’hau-
rà d’indicar el títol  de la fotogra-
fia i les dades personals. Els tre-

balls s’hauran d’entregar a Tenda 
de Fotos, Image Solutions, Vila 
Hosta, Visual o Fotoprix, o també 
al local social del CEC, divendres 
a partir de les 22 hores. El termi-
ni de presentació finalitzarà el dia 
2 de setembre. 

els premis || Es donaran premis 
a les quatre millors fotografies. El 
Premi d’honor rebrà un trofeu Joan 
Riera i 60 euros; el primer premi, 
un trofeu i 50 euros, el segon pre-

miat també tindrà un trofeu i 40 
euros; i finalment, el tercer guar-
donat rebrà 30 euros i el trofeu. La 
fotografia que sigui premiada amb 
el Premi d’honor passarà a ser pro-
pietat de l’entitat organitzadora, el 
CEC.

D’altra banda, cada con-
cursant només podrà optar a un 
premi i aquests s’entregaran als 
tres mesos a partir de la data d’en-
trega. 

Amb les fotografies presenta-
des es muntarà una exposició du-
rant la Festa Major de Castellar, el 
segon cap de setmana de setembre, 
i posteriorment es retornaran als 
propietaris. En cas, però, que pas-
sats els nou mesos no s’hagin reco-
llit, passaran a formar part de l’ar-
xiu fotogràfic del centre.   Foto artística de natura. || CEdidA



· Es considera més músic que cantant?
Sí, perquè fins ara havia tocat el baix elèctric. Canto des de fa molt 
poc. Jo col·laborava amb altres grups, com els Amics de les Arts. 
Jo ja volia ser músic des d’adolescent, però era una voluntat ro-
màntica. Va ser més tard quan vaig veure possibilitats reals i em 
vaig llançar a la piscina. Ara, per primera vegada, sóc el cantant. 
M’acompanyen quatre músics i he comptat amb la col·laboració 
artística de diversos músics, com Carles Belda, Aleix Garriga, Dani 
Alegret, Jordi Fils, Albert Faz, Lluís Gómez o Míriam Aguado.

· Vindrà a Castellar per presentar el seu disc ‘Passeu, 
passeu...’. Què hi podrem escoltar?
Doncs és el meu primer disc. Es diu així perquè és una in-
vitació, volia convidar a tothom a conèixer el meu interi-
or, les meves lletres, el meu imaginari, els personatges que 
m’he inventat. Al concert podreu escoltar totes les cançons 
del disc, que són cançons country d’autor, vestides de folk. 
Al concert repassarem les cançons del disc, a més de dos o 
tres nous temes inèdits i algunes versions.

· I de què parlen, les seves lletres?
Bàsicament, són cançons d’amor. Parlo de les passions, de 

“Als concerts, l’objectiu 
és arribar a la gent”
Pol Cruells va créixer amb un cançoner sota el braç i fent adaptacions dels clàssics 
del folk nord-americà. Demà dissabte actua a l’Auditori Municipal, a les 21.30 

les parelles, però també del trasllat, del canvi de llar, etc. 
És un pupurri de temes que té com a base el romàntic.

· Què li és més difícil, interpretar o compondre?
Sense dubte, compondre. Interpretar és una conseqüèn-
cia natural.  En canvi, compondre suposa una gran part 
de sort i genialitat, que ara ve i ara no, i també una part 
d’arranjament important.

· Li agraden els grans escenaris?
Fins ara, en solitari, he tocat més aviat en locals petits. 
Però és clar que m’agradaria tocar per a molta gent! 
Com a baixista ja ho he fet i crec que l’estil de música 
que faig també pot omplir escenaris. L’objectiu és arri-
bar a la gent.

· Segueix alguns referents musicals?
Bé, jo tinc un estil genuí, però és cert que sóc molt fan de 
Neil Young i Kris Kristofferson, Chris Isaak i Calexico, entre 
d’altres. Els Beatles m’agraden però jo faig un altre estil.

· Es planteja ampliar la banda?
De fet, no descarto incorporar nous músics, sempre i quan 
s’enriqueixi la música. De moment, amb cinc components 
anem molt bé. 

  Marina AntúnezENTREVISTA

avui divendres 15, a l’Auditori, a les 21.30 h

Dolços moments
Míriam, Francesc, Javi, Joan, Sergi, 
Oscar i Alex: caldrà que recordem 
aquests noms al llarg dels propers 
anys. Tots ells són els integrants del 
grup musical Moments, que va endol-
cir amb el seu pop-rock el vespre del 
passat dia 9 al jardí del Palau Tolrà. 
L’oportunitat va fer el delit de grans, 
joves i petits, que van gaudir d’un estil 
senzill, tot i que també acurat i enèr-
gic, d’una de les primeres ofertes de 
les Nits d’Estiu de la mà del grup va-
llesà. Amb una seguretat i una qua-
litat a l’alçada de molts altres grups 
més veterans, els integrants de la 
banda van amenitzar la vetllada de 
música a la fresca, generant un am-
bient tranquil i desassossegat. 
Moments, sorgit fa uns any de la mà 

dels noms que abans dèiem, és un 
grup format per sis nois i una noia, 
tots residents a diferents poblaci-
ons de les dos comarques del Vallès, 
entre els que hi trobem dos caste-
llarencs: en Sergi, teclista, i l’Oscar, 
baixista. Amb un ampli repertori de 
versions i cançons pròpies, els inte-
grants del grup es distingeixen pel 
seu estil tendre i  animat, alhora que 
per una gran comoditat i complicitat 
amb el públic.  Fidels a la seva línia, 
van mostrar clarament el seu domi-
ni en el camp de les versions de can-
çons en anglès com ‘Animal instinct’, 
del grup Cranberries, o la conegudís-
sima ‘Nothing else matters’, de Me-
tallica. Tot i això, si en alguna cosa va 
destacar el grup vallesà va ser en la 

La Sant Andreu Jazz Band

Sobre l’escenari prop de 20 músics. A baix, escoltant, més de 300 perso-
nes que no poden evitar moure alguna part del seu cos seguint el ritme 
de la música tan enganxós i tan agradable que s’ha viscut dissabte als 
jardins del Palau Tolrà. Es tracta de la Sant Andreu Jazz Band, la Big 
Band més jove d’Europa amb components que no superen els 23 anys 
d’edat. Un fet que es nota en l’ambient perquè aquesta banda desprèn 
joventut i vitalitat per tot arreu i els presents agraeixen poder gaudir 
d’aquesta música en directe i a la fresca. || ALBA GONzÁLEz

JOSEP GRAELLS

El proper concert de les
Nits d’Estiu: Suicide Brothers

Projecte que adapta cançons del món del
hard-rock i del heavy en un format acústic

Components

Javier (veu), Lourdes (veu), Tony (guitarra)
Miguel (guitarra), Raúl (baix elèctric), Óscar (percussió)

Història

És un grup que va néixer l’any 1968 a Barcelona i que, en 
format acústic, interpreta cançons de Guns’n’roses, Me-
tallica, Bon Jovi, Skid Row, Scorpions, Saratoga, etc. Les 
seves influències beuen del rock, el folk, el blues, el happy, 
la música d’ascensor i, fins i tot, el pop.

  Pol Cruells. || CEdidA

CULTURA
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interpretació dels seus propis temes, 
tots ells dirigits pel gran domini vocal 
de la Míriam, la cantant, i entre els 
que en trobem alguns en anglès com 
‘Living alone’ i l’enèrgica ‘Holy Blue’, 
però també creacions en català, com 
‘El teu moment’. 
Sens dubte, van oferir als castella-
rencs un bon espectacle, fruit del tre-
ball i la compenetració que sorgia de 
cadascuna de les notes que es despre-
nien de l’escenari. L’aposta segura d’un 
estil popular, combinada amb un som-
riure i un talent innat, van desencade-
nar l’aplaudiment d’un públic sincer i 
entregat que promet, si els vallesans 
segueixen esforçant-s’hi, passar molts 
més moments al recer d’aquesta mú-
sica honesta. || tONi ALfARO 

  Actuació de Moments el passat dissabte. || JOSEP GRAELLS

NITS D’ESTIU
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JOSEP GRAELLS

JOSEP GRAELLS

100 persones a les sardanes de l’estiu

Dijous passat, les Nits d’Estiu van acollir la cobla Sant Jordi. Unes 100 
persones van acudir a l’audició. Les sardanes continuaran aquest dijous 
amb cobla Ciutat de Girona, a la plaça del Mercat. || M. A. 

L’obra d’un castellarenc a Barcelona 

Segimón Pedragosa és un pintor castellarenc que exposa fins al 30 de ju-
liol al Centre Artístic Sant Lluc (Palau Mercader) de Barcelona, en una 
col·lectiva que inclou 200 artistes. Pedragosa va néixer l’any 1937. Des 
de la verticalitat urbana, Pedragosa pinta imatges desenfadades, ale-
gres, posant l’accent a la composició i el cromatisme. || M. A. 

Els veïns i veïnes del Racó van pujar a l’escenari amb 
l’obra Els salvadors de l’existència amb un èxit abso-
lut de públic.  Un total de 120 persones dissabte i de 
140 diumenge van apropar-se al local social del Racó 
per admirar els 13 actors i actrius  que protagonit-
zaven l’espectacle creat pels mateixos veïns.  La va-
loració per part dels actors és molt positiva: “Vam 

riure molt i ens ho hem passat molt bé”.
El públic també va coincidir a dir que havia gaudit 

molt. La regidora, Pepa Martínez, també va ser present a 
l’actuació dels veïns, que va tenir lloc el dia 9 a les 19.30 h i el 
dia 10, a les 18.30 hores.  Aquesta activitat teatral ja fa alguns 
anys que es portava a terme en l’àmbit infantil, però aquesta 
vegada fins i tot els adults n’han pogut gaudir. || M. A. 

Gran èxit del teatre dels veïns i veïnes del Racó

JOSEP GRAELLS
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EXPOSICIONS

Casal Catalunya
Prat de la Riba, 17

Olis de Josep Sales i 
Joan Urbano
tot el mes

Biblioteca Antoni Tort
Sala Boadella, 6

“A Alemania no se va por aquí”
tot el mes

CURSOS

ALTRES

TALLERS

Massatge sonor
a càrrec d’Elena Lázaro
dia 15, a les 19.30 h
LaSaladeSer

Taller de ceràmica a
càrrec de Mercè Trabal
Antic Punt d’informació de 
la plaça Major
dia 19 de juliol, a les 18 h
Castellar amb el
poble Saharaui

48è Concurs de
Fotografia Artística
34è trofeu Joan Riera
31è en Color
inscripcions:
fins al 2 setembre, al CEC

1r nivell de
Salsa i Roda Cubana
dies: 20 i 27 de juliol
Plaça Catalunya

Ceràmica (Mercè trabal)
a partir de 12 anys
dimecres, 18 a 21 h
dijous, 10 a 13 i de 18 a 21 h
937 145 051 · 639 237 613

Dibuix i Pintura
(Joan Mundet)
a partir de 12 anys
dimarts, 19.30 a 21.30 h
937 145 051 · 639 237 613

Museu de Coca-Cola
Cada dia  ·  de 10 a 13.30 h
de 16.30 a 19.30 h
Carrer Jaume i, 42

Classes de dibuix i pintura
Petits (a partir de 5 anys)
i adults. dimecres, dijous i 
dissabtes  ·  Aguilart

16dS
Festa Major de Can 
Font i Ca n’Avellaneda
Activitats diverses
de 9 a 0.30 h
Org.: Com. festes Can font i Ca n’Avellaneda

Nits d’Estiu*
Concert
de Pol Cruells
Auditori Municipal · 21.30 h

Fira comercial
a l’aire lliure
Sala Boadella · 10 a 20 h
Org.: Comerciants i Ajuntament

23dS
Festa del Pla
Carrer de Sant Jaume
Carrer de Sant Jaume · 18 h: Jocs infantils
   21 h: Sopar de veïns
   22 h: Ball de revetlla amb de Gala
Organització: Agrupació de veïns del Pla

Fira comercial
a l’aire lliure
Sala Boadella · 10 a 20 h
Org.: Comerciants i Ajuntament

* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del vallès

Cinema
Las llaves del reino
Casal Catalunya · 17 h
Organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Nits d’Estiu
Cinema  ·  Alicia en el 
país de las maravillas
Auditori Municipal · 21 h
Org.: Club Cinema Castellar vallès

Ple municipal*
Ca l’Alberola · 21 h19dt

Nits d’Estiu
Sardanes
Cobla Ciutat de Girona
Plaça del Mercat · 21.30 h
Organització: Ajuntament i ASAC21dJ

Balls de Saló
Casal Catalunya · 17 h
Organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes20dC

Festa Major de Can Font i Ca n’Avellaneda
Activitats diverses
de 19.30 a 24 h
Organització: Comissió de festes de Can font i Ca n’Avellaneda

Nits d’Estiu*
Concert
a càrrec de
Suicide Brothers
Auditori Municipal · 21.30 h15dv

Festa del Pla
Carrer de Sant Jaume
Carrer de Sant Jaume · 21 h: Sardinada
   22 h: Havaneres
Organització: Agrupació de veïns del Pla22dv

17dG
Balls de Saló
Casal Catalunya · 17 h
Organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Festa Major de Can Font i Ca n’Avellaneda
Activitats diverses
de 9.30 a 20 h
Organització: Comissió de festes de Can font i Ca n’Avellaneda

24dG
Balls de Saló
Casal Catalunya · 17 h
Organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Festa del Pla
Carrer de Sant Jaume
Carrer de Sant Jaume · 10.30h: Bicicletada
   12.30 h: vermut popular
   19.30 h: Sardanes
Org.: Agrupació de veïns del Pla

Curs de Reiki, teràpia del 
riure i altres
tot el mes  ·  inscripcions:
info@lasaladeser.com

18dL

La Coral Xiribec cerca nous 
cantaires a partir de 18 anys
937 148 092 - 937 148 210
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La casa Cal Blanquer va ser con-
truïda a la carretera de Sentmenat, 
110, l’any 1910 pel mestre d’obres 
Jaume Puig. És d’estil modernista 
i el seu propietari havia estat Flo-
renci Blanquer. Malgrat els treballs 
realitzats a l’interior de l’habitat-
ge i els tancaments de les obertu-
res, les tasques de construcció han 
estat continuades posteriorment.

fOtO: JORdi GARRÒS

Casa Cal Blanquer, 1993

90

90
92
A

91
A

91

91

dimarts 19 de juliol · 21 h  

Auditori Municipal

Organització: Ajuntament

dimarts 19 de juliol · 17 h  

Casal Catalunya

Organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Cinema
Alicia en el país de 
las maravillas

Cinema
Las llaves del reino

Ajuntament 
fax Ajuntament

Policia Local
(urgències)

Avaries enllumenat 
Biblioteca
Bombers

Ràdio Castellar
Casal Catalunya

Casal Plaça Major
Casino del Racó

CAP (Ambulatori)
Servei de Català

Centre de Serveis
Ambulància

funerària
tanatori

Mossos d’Esquadra
Jutjat de Pau

OSB 
ACC

Punt d'informació
Casal de Joves

Recollida de mobles
taxis Castellar

93 714 40 40
93 714 40 93
93 714 48 30
092
900 13 13 26
93 714 47 35
93 714 49 51
93 714 43 40
93 715 89 98
93 714 36 55
93 714 50 08 
93 747 11 11
93 714 30 43
93 747 10 55
061
93 727 74 00 
93 747 12 03
088
93 714 77 13
93 714 53 89
93 714 67 39
93 714 34 27
93 715 80 06
901 12 02 14
93 714 37 75

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

Farmàcia Casanovas
93 714 33 76 · Av. St. Esteve, 3

Farmàcia Permanyer
93 714 38 29 · Ctra. de Sabadell, 48

Farmàcia Germà
93 715 86 78 · Balmes, 57

Farmàcia M. D. Ros 
93 714 50 25 · Av. St. Esteve, 71

Farmàcia Pilar Vilà Boix
93 715 90 99 · Barcelona, 58

Farmàcia Yangüela 
93 714 52 89 · torras, 2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ros
Yangüela
Yangüela
vilà
Germà
Permanyer
Ros
Casanovas
vilà
vilà

Dimarts que ve es projectarà la 
pel·lícula Alicia en el país de las ma-
ravillas, de Tim Burton. Els prota-
gonistes són Johnny Depp, Mia Wa-
sikowska i Helena Bonham Carter, 
entre d’altres. La història gira al vol-
tant d’Alicia, una jove de 19 anys que 
acudeix a una festa d’alta societat, 
plena de gent estirada, que se ce-
lebra en una casa victoriana. Quan 
s’adona que és a punt de rebre una 
proposta de matrimoni, surt cor-
rents darrere un conillet blanc, i el 
segueix a través d’un forat que va a 
parar al país de les meravelles. 

Las llaves del reino és una pel-
lícula de l’any 1944, dirigida per 
John M. Stahl. Va rebre quatre 
nominacions a l’Òscar. Està pro-
tagonitzada per Gregory Peck, 
Vincent Price, Thomas Mitchell, 
Rose Stradner i Roddy McDowall. 
Explica la història d’un sacerdot 
escocès que viu entre la pobresa 
i es despotisme de la guerra de la 
Xina dels anys trenta. 
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· Es neix essent dissenyador?  
Quan jo era petit ja m’agrada-
va molt pintar. Amb 12 anys vaig 
fer un curs d’il·lustració amb l’il·-
lustrador castellarenc Joan Mun-
det -encara em recordo de quan 
agafava ‘la Vallesana’, perquè jo 
no vivia aquí-. Després vaig estu-
diar grafisme durant dos anys a 
l’Escola Massana.

· Era fàcil estudiar disseny en 
aquella època?
No gens. Només hi havia aques-
ta escola a Barcelona. Ara tenim 
grans centres a Sabadell, com ara 
l’Escola Illa, l’ESDI, i a Terrassa 
també n’hi ha.

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
Sóc curiós
Un defecte que no pot dominar?
La curiositat, també 
Quin personatge admira?
Corto Maltés
Quin animal seria?
Una cuca de llum
La seva paraula preferida?
Cronopio 
Quin plat li agrada més?
La truita de patates
Músic preferit?
tom Waits
Un color? 
El groc
Un llibre?
‘El petit príncep’
Una pel·lícula?
‘Blade Runner’
Un comiat? 
fins aviat!

Fa 10 anys que viu a Castellar. Es defineix com un tre-
ballador de l’art i del disseny. L’últim encàrrec castella-
renc que li han fet ha estat l’elaboració dels decorats de 
l’obra de teatre dels veïns i veïnes del Racó

Quim Morgui

· Era fàcil trobar feina en el 
món del disseny?
A mi me’n va sortir de seguida. 
És cert que toques moltes tecles. 
Però, precisament, això ha estat 
un avantatge. M’ha donat certa 
habilitat per fer decorats, graffi-
tis, etc, feines molt diverses. 

· Ha canviat molt la seva ma-
nera de treballar respecte fa 
uns anys? 
I tant! Abans, el grafisme era di-
gital (de dit, he he). Tot es feia 
artesanalment, a base de Letra-
set. Era una feina ferragosa que 
comportava moltes hores i molta 
gent a cada estudi de grafisme. 
En canvi, ara pots fer-ho entre 
dos o tres, o fins i tot tot sol com 
autònom, com és el meu cas.

· Pel que diu, amb la tecnolo-
gia tot són avantatges ara...
També té els seus inconvenients 
però és cert que ara, amb els or-
dinadors, vas molt depressa. A 
més, pots fer projectes a temps 
real a través de videoconferèn-
cia. Acabo d’acabar un projecte 
que he fet amb el meu germà, que 
és interiorista i viu a Barcelona, 
i una arquitecta que viu a Cadis. 
Un sol projecte des de tres ciu-
tats diferents! Fa cinc anys, això 
era impensable. 

· En quina branca del disseny 
s’ha especialitzat?
El vessant del disseny on em moc 
és l’expositiu, és a dir, disseny 
per a exposicions de museus, es-
tands, etc. També faig gràfica 

aplicada, que és el disseny textu-
al per a muntar exposicions i que 
inclou el logotip, els fulletons, els 
continguts de text, els dibuixos i 
la maquetació. Em moc en l’am-
bit de la divulgació cultural.

· Doncs ara que la cultura pa-
teix de les retallades...
Sí, s’ha notat molt. Els que vivim 
d’aquest vessant gràfic bevem 
molt de les institucions i de les 
grans empreses culturals, que 
ara no fan gaire despesa. Ho com-
pensem amb altres encàrrecs.

· Malgrat tot, a Catalunya hi ha 
bons dissenyadors?
Boníssims. Aquí tenim un subs-
trat molt bo de dissenyadors. 
Però molts es veuen obligats a 

fer coses a fora. Quan vaig parti-
cipar en el projecte de les Olimpí-
ades de Barcelona vaig compro-
var que allò era una volcà de gent 
creativa. Increïble! 

· Mai ha temptejat la possibi-
litat de ser pintor?
No...! Tinc clar que sóc un tre-
ballador de l’art i del disseny, i 
com a pintor no funcionaria. Els 
decorats que he fet pels veïns 
del Racó són un extra. El mèrit 
el mereixen ells, perquè ho fan 
molt bé!  Jo fa tres anys que els 
ajudo però reciclant molt i fent 
servir tècniques com el grafitti. 
El meu pare i tiet avi sí que eren 
bons pintors. Encara hi ha molts 
quadres penjats al Centre Feli-
uenc, de l’Emili! 

A Catalunya hi ha 
un substrat molt bo 
de dissenyadors

“

”

 Marina Antúnez

Dissenyador gràfic
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